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Лицензионно споразумение с краен потребител на 
Milestone 
   
Това е преведената версия на оригиналното Лицензионно споразумение с краен потребител на 
Milestone. В случай на каквато и да било несигурност или спор относно тълкуването на правилата и 
условията на това Лицензионно споразумение с краен потребител, оригиналната версия на английски 
език ще има предимство пред тази преведена версия. Оригиналната версия на английски език на 
Лицензионно споразумение с краен потребител на Milestone се намира след тази локализирана версия.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте дилър на Milestone, системен интегратор или Ви се налага да инсталирате този продукт по 
друга причина от името на външна организация, следва да гарантирате, че съответната страна приема това 
Лицензионно споразумение с краен потребител и неговото/нейното съгласие да предоставя лични данни на 
крайния потребител за регистрация в Milestone Systems, ако се прилага такава доброволна опция. 
 
Настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител („ЛСКП“) е споразумение, което юридически 
обвързва Вас (физическо или юридическо лице) и Milestone Systems A/S („Milestone“) за продукта или 
сервизната програма на Milestone, който/която може да включва свързани софтуерни и хардуерни компоненти, 
носители, печатни материали, както и онлайн или електронна документация и всички актуализации или 
корекции („Продукт“). Ако сте закупили Продукта като компонент към компютър или сървър, предоставен от 
Milestone, всички хардуерни и софтуерни компоненти на подобни системи следва за целите на настоящото 
ЛСКП да се разглеждат като части от Продукта, с изключение на всеки софтуер от трети лица или хардуерни 
компоненти, обхванат от самостоятелно лицензионно споразумение, съпътстващо документацията на 
системата или по друг начин внедрено в нея. 
 
Като инсталирате, внедрявате, копирате или по друг начин използвате Продукта, Вие се съгласявате да 
спазвате условията на това Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA). Ако не сте съгласни с 
условията на това Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA), не инсталирайте или използвайте 
Продукта. Вместо това, можете да го върнете откъдето сте го закупили в рамките на 30 дни след закупуването 
му, заедно с всички свързани с него материали, за да получите обратно цялата платена сума, с изключение на 
разходите за доставка и обработка на поръчката. Тази политика за връщане не се прилага, ако Вие или Ваш 
представител, включително Вашият дилър на Milestone (от Ваше име), сте приели настоящото Лицензионно 
споразумение с краен потребител (EULA) предварително или като част от покупката Ви на продукта. Освен 
това, тази политика за връщане не се прилага към продукти на Milestone Husky и свързан хардуер. Продуктът е 
защитен от законите и международните споразумения за авторски права, както и от други закони и договори за 
интелектуална собственост. Имайте предвид, че всички софтуерни компоненти на Продукта са лицензирани за 
използване от Вас, а не се продават. 
 
За Milestone продуктите, при които се изисква Лицензионен код на софтуера (SLC), лицензът, който Ви е 
предоставен, се идентифицира от Софтуерния лицензионен код, който сте получили при закупуване на 
Продукта. 
 
Дъщерни дружества. Лицензът, който Ви е предоставен по силата на настоящото Лицензионно споразумение с 
краен потребител (EULA) за Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert и/или Milestone XProtect 
Professional+, Ви позволява да давате достъп до, и да разрешавате използването на, този Продукт от Вашите 
дъщерни дружества и съответните им служители, представители и други лица, които работят за Вашите 
дъщерни дружества, при условие че Вие ще останете във всеки един момент изцяло отговорни за достъпа на 
дъщерните дружества и използването на Продукта в съответствие с условията на настоящото Лицензионно 
споразумение с краен потребител (EULA). Това право обхваща и добавки и компоненти, закупени от Вас за 
Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert и/или Milestone XProtect Professional+. Вие трябва да 
гарантирате, че (а) всяко от Вашите дъщерни дружества е съгласно с настоящото Лицензионно споразумение с 
краен потребител (EULA), преди да му бъде даден достъп до Продукта, и (б) Вашите дъщерни дружества 
съответстват на условията на настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA). За целите на 
настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) „дъщерни дружества“ ще включва всяко 
корпоративно юридическо лице, което директно или косвено се контролира от Вас или контролира Вас, или е 
под общо управление с Вас, при което „контрол“ ще означава собствеността на повече от петдесет процента от 
ценните книжа с право на глас, на които е дадено правото да избират или наемат болшинството от борда на 
директорите или сходен управляващ орган.  
 
Приемане на необслужвано дистанционно актуализиране. Системният администратор на Вашата 
организация може днес или занапред да използва инструмент или възможност на операционната система, който 
позволява дистанционно и необслужвано актуализиране или инсталация на софтуерните продукти на Вашия 
компютър. Milestone Software Manager е пример за подобен инструмент. В случай че такъв инструмент се 
използва за актуализиране на Продукта без обслужване, от Вас може да не се изисква да приемате 
Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) за новия Продукт в бъдеще. Като приемате настоящото 
Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA), Вие прехвърляте правото си за приемане от Ваше име 
на ЛСКП за бъдещи актуализации на продукта на Вашия системен администратор. 
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Внедряване на AWS Cloud. Продуктите с XProtect софтуер за управление на видеозаписи (VMS) на Milestone 
се доставят също и като Amazon Machine Image (AMI) по модела за използване на собствен лиценз (bring-your-
own-license model, BYOL) или с включен лиценз за Milestone XProtect® Essential+, и може да се внедряват в 
инфраструктура за AWS cloud услуги, като се използва съответния скрипт за CloudFormation. Този скрипт 
извършва внедряване по подразбиране на Продукта в нов Virtual Private Cloud (VPC, виртуален частен облак) 
във Вашия AWS акаунт. Можете да променяте скрипта за CloudFormation или внедряването по подразбиране, 
което се извършва от него, до нужната степен за внедряването на Продукта във Вашата конкретна 
инфраструктура за AWS cloud услуги. Скриптът за CloudFormation се предоставя „както е“ без каквато и да е 
гаранция включително, но без да се ограничава до, подразбираща се гаранция за годност за определена цел. 
Milestone изрично отхвърля каквито и да било гаранции и не поема никаква отговорност при модификации на 
скрипта за CloudFormation или на внедряването по подразбиране, което се извършва от него. Целият риск и 
цялата отговорност, произтичащи от внедряването и използването на внедрения Продукт, падат върху Вас в 
качеството Ви на потребител. 
 
Права върху интелектуалната собственост. Всички права на собственост, включително, но не само 
авторските права, върху Продукта и всички негови копия, са собственост на Milestone, или в случай на приноси 
на трети страни към този Продукт, правата на собственост върху тези приноси са собственост на нашите 
лицензодатели. Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от Milestone. 
Продуктът може да включва технологията HEVC/H.265, която е лицензирана по силата на разширения лиценз за 
портфолио на патент и използването на тази технология е обхванато от една или повече претенции на 
патентите, изброени в patentlist.hevcadvance.com. 
 
Нарушаване на права на трета страна. Milestone носи отговорност за гарантирането на това, че Продуктът не 
нарушава каквито и да било права върху интелектуалната собственост на трети страни, но - по отношение на 
патентите - (a) само по отношение на патенти, предоставени и публикувани в Съединените американски щати 
или в Европейския съюз към датата на Вашата покупка, и (б) само ако Продуктът ги нарушава като 
самостоятелен продукт, когато не се използва, с какъвто и да е друг продукт(и) или технология. В случай на 
каквото и да е действие срещу Вас, при което се твърди за такова нарушение, следва незабавно да уведомите в 
писмен вид Milestone. След този момент, Milestone поема изцяло случая и всички правни разходи, свързани с 
него. Milestone има окончателни пълномощия да води съдебни дела от свое име или да договаря уреждане на 
спора по предполагаемото нарушение, извършено от Вас като потребител. Milestone има право, по свое 
усмотрение, или да получи непрекъснати права за ползване на Продукта от Вас или да прекрати нарушението, 
като измени или замени Продукта с друг, който притежава в основата си същите функционалности като 
Продукта, или – ако нито едно от тези средства за защита не могат да се приложат на разумна за Milestone цена 
– незабавно да прекрати това Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA). В случай на 
прекратяване, следва да не предявявате по-нататъшни претенции, което включва, без да се ограничава до, 
правото на компенсация или обезщетение срещу Milestone. 
 
Поправяне на грешки. Дефект или грешка в Продукта се считат за съществени само ако повлияят върху 
функционалността на Продукта като цяло или ако пречат на работата на Продукта. Ако, в рамките на 90 
(деветдесет) дни след покупката на Продукта, Вие документирате, че има значителен дефект или грешка в 
Продукта, Milestone се задължава, по свое усмотрение, (a) да достави ново копие от Продукта без съществен 
дефект или грешка, (б) да отстрани или поправи дефекта или грешката безплатно, или (в) да прекрати това 
Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) и да върне всяка получена лицензна такса при връщане 
от Ваша страна на всички копия на Продукта. Условията в този параграф представляват единственото Ви 
средство за защита в случай на дефект или грешка в Продукта. 
 
Без гаранции. Освен ако не предоставите специална гаранция от страна на Milestone като част от 
документацията към Продукта, Milestone изрично се отказва от покритие на всякаква гаранция върху Продукта. 
Продуктът и всяка свързана с него документация се предоставя „както е”, без каквато и да е гаранция - както 
изрична, така и подразбираща се - включително, но без да се ограничава до, подразбиращите се гаранции за 
пазарна реализация или годност за определена цел. Целият риск, произтичащ от употребата или от работата на 
Продукта, е на Ваша отговорност като потребител. Вие сте уведомени, че Продуктът, когато се използва с 
определено оборудване или друг софтуер, може да Ви позволи да извършите действия за наблюдение или 
обработка на данни, които вероятно са ограничени или противоречат на приложимите закони, включително, но 
без да се ограничават до, поверителност на данните и наказателното право. Вие, като потребител, сте 
единствено отговорни за потвърждаване на употребата на Продукта, по отношение на съответствието с 
приложимите закони. 
 
Забрана за употреба.  
Продуктът може да се прилага и използва в съответствие с приложимото(ите) право(а) на юрисдикцията, 
държавата или региона, в които се употребява. Това включва, но не се ограничава до, възможните правни 
ограничения, по отношение на това какво наблюдавате и записвате с Продукта, политиката за съхраняване на 
записани и други данни в Продукта и как тези записани данни ще бъдат обработвани, след като се експортират 
от Продукта. Единствено Вие като потребител, сте отговорни да се запознаете с и да се придържате към тези 
закони и ограничения. Milestone не носи каквато и да е отговорност за всякакви преки, косвени или последващи 
загуби или щети при нарушаване на тези закони и/или ограничения. 
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Този лиценз не обхваща използването на Продукта с цел или във връзка с нарушение на правата на човека на 
което и да е лице, както е записано в Декларацията на ОН за правата на човека. Всякаква такава употреба е 
забранена и е съществено нарушение на това Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA), което 
води до незабавно анулиране на лиценза на Продукта, без предварително известие, превръщайки всяка 
последваща употреба на Продукта в незаконна. 
 
Copenhagen Clause. Milestone е страна, подписала Copenhagen Letter, декларация за технология, която се 
стреми към открит и честен обществен диалог за силата на технологиите и как технологиите трябва да подобрят 
качеството на живот. Ние, които работим върху технологиите, трябва да отразяваме как технологиите засягат 
човешките нужди и поведение и как продължаваме отговорното използване на технологиите. Milestone 
насърчава нашите партньори не само да се включат в тази важна дискусия за отговорното използване на 
технологиите, но и да подпишат Copenhagen Letter на www.copenhagenletter.org и да приемат съответната 
Copenhagen Clause в своите собствени споразумения. 
 
Ограничаване на отговорността. Условията в този параграф важат до максималната степен, разрешена от 
приложимия закон. В никакъв случай Milestone или доставчиците не му носят отговорност за каквито и да било 
специални, случайни, непреки или последващи повреди от какъвто и да е вид (включително, но без да се 
ограничава до, вреди свързани с пропуснати ползи от търговска дейност, прекъсване на работата, загуба на 
търговска информация или каквито и да било други парични загуби), нито гаранции за продукти (с изключение 
на телесни повреди), произтичащи от използването на или невъзможността да се използва Продукта; или 
осигуряването или не на надлежна поддръжка, дори и Milestone да е уведомен за възможността за 
възникването на подобни щети. При липса на каквото и да е злонамерено поведение или престъпно нехайство, 
цялата отговорност на Milestone и на доставчиците му се ограничава до действително платената от Вас сума за 
Продукта. 
 
Лицензи на трети страни. Продуктите включват права за Вас за използване на определен софтуер от трети 
лица, както е посочено в документацията за конкретния продукт. Можете да използвате и интегрирате 
продуктите с друг софтуер на трета страна, но когато инсталирате, носите отговорност да проучите и да 
получите права за използване на такъв софтуер на трети страни за Вашата цел.  
 
Разни. (а) Можете да направите толкова копия на Продукта, колкото е необходимо за запазване и архивиране 
на важна информация. (б) Не можете да разпространявате, сублицензирате или по друг начин да предоставяте 
Продукта на трети страни, освен в случаите, когато това е изрично разрешено в настоящото Лицензионно 
споразумение с краен потребител (EULA). (в) Не можете да извършвате обратно инженерство, да 
декомпилирате, модифицирате или демонтирате нито един от компонентите на Продукта, с изключение 
единствено на позволеното от закона, което не може да бъде отменено по договор. (г) Това ЛСКП не може да 
бъде прехвърлено, освен ако има прехвърлен дял от собствеността, включващ продукта на Milestone, можете 
да прехвърлите всички Ваши права за постоянно на Правоприемника, при условие че той е съгласен с 
условията на това Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA). 
 
Прекратяване. Без да се нарушават които и да било други права, Milestone може да прекрати това Лицензионно 
споразумение с краен потребител (EULA), при неспазване правилата и условията му от Ваша страна. Ако това 
се случи, трябва незабавно да прекратите използването на Продукта и да унищожите всички негови копия, с 
които разполагате. 
 
Частична правна недействителност. Ако съд или държавен орган на компетентна юрисдикция определи, че 
която и да е клауза от Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) не е валидна, не е приложима или 
е приложима само ако е ограничена по обхват, настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител 
(EULA) ще е валидно с пълна сила и ефект, като съответните клаузи следва да отпаднат или да бъдат 
ограничени по съответния начин.  
 
Цялостно споразумение. Това Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) представлява цялостно 
и пълно споразумение по отношение на съответния предмет и всички писмени и устни ангажименти и уговорки, 
които могат да предхождат настоящото ЛСКП, всички подразбиращи се гаранции, разпоредби на обичайното 
право или обикновени правила на закона, неспоменати тук, са невалидни за страните. 
 
Управляващо право. Това Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) и договорът между Вас и 
Milestone се управляват от датските закони, като единственият и правилен форум за уреждане на спорове е 
Градският съд на Копенхаген. 
 
Условия и ограничения във връзка с лицензиране, инсталация и употреба. XProtect VMS продуктите на 
Milestone поддържат IP устройства. IP устройства могат да бъдат камери, енкодери, услуги за видео или други 
видове устройства за/без видео, които се адресират чрез уникален IP адрес в използваната инсталация на 
Продукта. За IP устройства с един IP адрес, включен в списъка с поддържани устройства на Milestone, е 
необходим един лиценз за устройство за всяко IP устройство, свързано към, и разрешено, в Продукта. За IP 
устройства с повече от един разрешен IP адрес броят на необходимите лицензи за устройства е посочен в 
списъка с поддържани устройства на Milestone. Моля, проверете поддържаните IP устройства, необходимия 
брой лицензи и изключенията в списъка на поддържаните устройства на 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. Прилагат се следните 

http://www.copenhagenletter.org/
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices
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изключения за IP устройства с един IP адрес: (а) за IP устройства, свързани към Продукта чрез междинно 
устройство или междинна система, се изисква един лиценз за устройство за един разрешен видеоканал; (б) IP 
устройства с множество обективи или датчици и енкодери с до 16 свързани аналогови камери се броят за само 
едно IP устройство; (в) за енкодери с повече от 16 канала се изисква един лиценз за устройство за един 
разрешен видеоканал. Може да се прилагат допълнителни специфични изключения, моля, вижте списъка с 
поддържани устройства на Milestone за подробна информация. 
 
За IP устройства, които не са включени в списъка с поддържани устройства на Milestone и за драйвера за услуга 
за обработка на видео, включен в Milestone MIP SDK, важи следното: (а) IP устройства с видеофункции изискват 
един лиценз за устройство за всеки активиран видео канал, (б) IP устройства без видеофункции изискват един 
лиценз за устройство за всеки IP адрес. За конкретните XProtect® VMS продукти могат да важат конкретни 
лицензионни условия — моля, вижте конкретните условия за Продукта, и (в) когато получава видео от която и 
да е свързана система за обработка на видео или което и да е директно или индиректно свързано устройство, 
драйверът за услуга за обработка на видео изисква един лиценз за устройство за всеки активиран видео канал. 
 
Събиране и регистриране на системни данни.  С активирането на лицензите за Продукта, Вие приемате, че 
основните системни данни (като брой използвани устройства) са разменени и съхранени в лицензионната 
система на Milestone. Генерира се уникален ключ за всеки лиценз и всяко устройство, свързано към системата. 
Milestone събира MAC адресите на свързаните устройства и следи колко пъти са регистрирани и изтрити 
камерите, за да се гарантира, че лицензите се използват в съответствие с Лицензионно споразумение с краен 
потребител (EULA). Milestone също регистрира IP адреса на сървъра, който активира лиценза. За системите, 
които използват изскачащите известия на Milestone, Milestone следи глобалния уникален идентификатор 
(globally unique identifier, GUID) на мобилния сървър и мобилните устройства, които са регистрирани за 
получаване на известията, и имейл адресите, които са въведени за получаване на изскачащи известия. Ако 
използвате каквито и да е допълнителни модули или интегрирани приложения с Продукта, основните данни за 
тези приложения също ще бъдат събирани и изпращани до Milestone, когато се активират лицензите за 
Продукта. Данните за интегрирани приложения включват информация като например: име на производителя, 
име и версия на интеграцията. Целта на събирането и поддържането на системните данни е да упълномощят 
Milestone и неговите търговски партньори да упражняват лицензно управление на продуктите на Milestone. За 
интегрирани приложения Milestone ще използва събрани данни за статистически и аналитични цели. 
Съгласявате се да не променяте или по друг начин да се намесвате в данните, трансферирани към онлайн 
услугата. 
 
Лични данни, Общ регламент за защита на данните: При закупуване на лицензи за Продукта чрез нашите 
търговски партньори, бизнес информацията на Вашето дружество ще бъде регистрирана в Milestone. Можете 
също така доброволно да предоставите информация на Milestone за лицата за контакт под формата на име, 
имейл и телефонен номер. Единствената цел на събирането и поддържането на такава информация по време 
на използването на лиценза е да се разреши на Milestone и търговските партньори на Milestone да наложат 
управлението на лицензи, да изпълнят програмите с канали на Milestone и да предоставят техническа 
поддръжка за продукта. Milestone е администратор на данни по отношение на личните данни, събрани и 
използвани по-долу. Milestone третира личните Ви данни в съответствие с нашата Политика за поверителност 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
Това Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) се отнася за всички Продукти, с неговите общи 
условия и специфични условия, валидни за посочените отделни продукти, както е описано в следните раздели: 
 

Milestone XProtect® VMS  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Инсталация и употреба – за продукта XProtect Corporate важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Компонентът „Management Server“ („Сървър за управление“) на Продукта може да се инсталира на 
неограничен брой компютри, предназначени да бъдат използвани като Management Servers (Сървъри за 
управление) и евентуално клъстърен резервен сървър за управление за всеки един Софтуерен 
лицензионен код.  

2. Компонентът „Recording Server” („Сървър за запис”) на Продукта може да се инсталира на неограничен 
брой компютри, определени като Сървъри за запис и Сървъри за запис на преместване при отказ. 
Записващите сървъри и Сървърите за запис на преместване при отказ трябва да се управляват от 
определени(я/те) Сървър(и) за управление, посочен(и) по-горе. 

3. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

4. С инсталирането на Продукта, Вие също така приемате да прилагате и софтуерните лицензионни 
условия на Microsoft относно Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-
us/sql-server/sql-server-downloads) 

https://www.milestonesys.com/privacy-policy/
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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5. Продуктът може, с изключение на случаите, посочени в параграф 9 и 10 по-долу, да се използва, 
независимо дали пряко или под някаква косвена форма, само от Вас, Вашите служители или други хора, 
които работят за Вас, включително правоприлагащите органи, разследващи злополуки за Вас. По тази 
причина продуктът например не може да се привежда в действие или използва по никакъв начин от Ваши 
клиенти или клиенти на трети страни, с изключение на Вашите дъщерни дружества, както е посочено по-
горе, сравни общи условия на настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA), раздел 
„Дъщерни дружества“.   

6. Продуктът може да се използва само за видеонаблюдение на имот или земя, които се притежават или 
управляват от Вас или Вашите дъщерни дружества, или ако сте придобили и държите нужните правни 
разрешения за наблюдение на имот или земя, които не притежавате или управлявате. 

7. Използвайки Milestone Federated Architecture, Продуктът, без да е предмет на допълнително 
лицензиране, може да се използва за свързване на други XProtect Corporate или XProtect Expert системи, 
при условие че интегрираната система е правомерно лицензирана.  

8. При използване на Milestone Interconnect, Продуктът може да се използва за свързване на други 
софтуерни продукти за управление на видео записите на Milestone и други одобрени от Milestone 
продукти (моля, вижте уеб сайта на Milestone https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-
ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/ за актуалния преглед на 
съвместимите продукти), принадлежащи на Вас или на трета страна. Използването на Milestone 
Interconnect е предмет на следните условия: а) всяка взаимно свързана система трябва да е напълно 
лицензирана със законно получените лицензионни права, б) Вие сте закупили или сте се абонирали за 
лицензи за Milestone Interconnect камерите по законоустановения начин за камерите, които трябва да са 
достъпни в XProtect Corporate системата.  

9. Продуктът може да се управлява дистанционно и от трета страна с помощта на Milestone Federated 
Architecture при условие, че сте получили необходимите юридически разрешения, за да проведете 
наблюдението. 

10. Продуктът може да се управлява дистанционно от Вас или от трети страни чрез Milestone Interconnect, 
при условие, че: a) Вие или третата страна сте/е закупили/а лицензи за Milestone Interconnect камера за 
камерите, които ще са достъпни в централната XProtect Corporate система и б) Вие сте получили 
необходимите юридически разрешения, за да проведете наблюдението. 

11. Когато Продуктът се използва с приложения за карти на трета страна (като Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps или OpenStreetMap), единствено Вие сте отговорни за осигуряването на съответните законни права 
за използване на тези приложения за карти, както и за използването им по начин, който отговаря на 
правилата и условията на използваните приложения на трета страна. 

12. Вие можете също така да използвате Продукта с Milestone Map Service, което ще Ви позволи да 
осъществявате достъп до OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© данни. Тези данни ще Ви бъдат 
предоставяни „такива, каквито са“, включително наличие на най-добро качество, и без каквато и да е 
гаранция от какъвто и да е вид, изрична или косвена, независимо дали се отнася до заглавие, точност, 
липса на грешки, годност за целта, или друго. Отхвърля се отговорността за всякакви щети, произтичащи 
от използването на Milestone Map Service.  

13. Advanced Audio Coding (AAC). Прилагат се следните разпоредби, тъй като продуктът разполага с 
функционалност AAC: AAC е лицензирана технология и като такава, за нея е необходим лиценз, съгласно 
приложимите патенти в портфолиото за патента за AAC.  Лицензът за AAC се предоставя от VIA 
LICENSING CORPORATION. Ограничен брой лицензи за AAC са налични чрез Вашия Продукт от 
Milestone Systems. Всички продукти на Milestone, които разполагат с функционалност AAC, включват два 
лиценза за клиент за преглеждане с основния лиценз. Когато са необходими повече от два клиента за 
преглеждане, ще трябва да закупите допълнителни пакети с лицензи. 

14. Потвърждавате изискването, че Продуктът може да се използва само с толкова IP устройства, за колкото 
сте закупили лицензи за устройства в съответствие с правилата, посочени в общите условия на 
Лицензионното споразумение с краен потребител (EULA), „Лиценз, инсталиране и условия за използване 
и ограничения“. 

 

Milestone XProtect® Expert 
Инсталация и употреба – за продукта XProtect Expert важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Компонентът „Management Server“ („Сървър за управление“) на Продукта може да се инсталира на 
неограничен брой компютри, предназначени да бъдат използвани като Management Servers (Сървъри за 
управление) и евентуално групиран резервен сървър за управление за всеки един Софтуерен 
лицензионен код.  

2. Компонентът „Recording Server” („Сървър за запис”) на Продукта може да се инсталира на неограничен 
брой компютри, определени като Сървъри за запис и Сървъри за запис на преместване при отказ. 
Записващите сървъри и Сървърите за запис на преместване при отказ трябва да се управляват от 
определени(я/те) Сървър(и) за управление, посочен(и) по-горе. 

3. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

4. С инсталирането на Продукта, Вие също така приемате да прилагате и софтуерните лицензионни 
условия на Microsoft относно Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (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
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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5. Продуктът може, с изключение на случаите, посочени в параграф 6 и 7 по-долу, да се използва, 
независимо дали пряко или под някаква косвена форма, само от Вас, Вашите служители или други хора, 
които работят за Вас, включително правоприлагащите органи, разследващи злополуки за Вас. По тази 
причина продуктът например не може да се привежда в действие или използва по никакъв начин от Ваши 
клиенти или клиенти на трети страни, с изключение на Вашите дъщерни дружества, както е посочено по-
горе, сравни общи условия на настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA), раздел 
„Дъщерни дружества“. 

6. Продуктът може, с изключение на посоченото в параграф 7 по-долу, да се управлява дистанционно и от 
трети страни с помощта на Milestone Federated Architecture при условие, че сте получили необходимите 
юридически разрешения, за да проведете наблюдението. 

7. Продуктът може да се управлява дистанционно от Вас или от трети страни чрез Milestone Interconnect, 
при условие, че: a) Вие или третата страна сте/е закупили/а лицензи за Milestone Interconnect камера за 
камерите, които ще са достъпни в централната XProtect Corporate система и б) Вие сте получили 
необходимите юридически разрешения, за да проведете наблюдението. 

8. Когато Продуктът се използва с приложения за карти на трета страна (като Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps или OpenStreetMap), единствено Вие сте отговорни за осигуряването на съответните законни права 
за използване на тези приложения за карти, както и за използването им по начин, който отговаря на 
правилата и условията на използваните приложения на трета страна. 

9. Вие можете също така да използвате Продукта с Milestone Map Service, което ще Ви позволи да 
осъществявате достъп до OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© данни. Тези данни ще Ви бъдат 
предоставяни „такива, каквито са“, включително наличие на най-добро качество, и без каквато и да е 
гаранция от какъвто и да е вид, изрична или косвена, независимо дали се отнася до заглавие, точност, 
липса на грешки, годност за целта, или друго. Отхвърля се отговорността за всякакви щети, произтичащи 
от използването на Milestone Map Service. 

10. Advanced Audio Coding (AAC). Прилагат се следните разпоредби, тъй като продуктът разполага с 
функционалност AAC: AAC е лицензирана технология и като такава, за нея е необходим лиценз, съгласно 
приложимите патенти в портфолиото за патента за AAC.  Лицензът за AAC се предоставя от VIA 
LICENSING CORPORATION. Ограничен брой лицензи за AAC са налични чрез Вашия Продукт от 
Milestone Systems. Всички продукти на Milestone, които разполагат с функционалност AAC, включват два 
лиценза за клиент за преглеждане с основния лиценз. Когато са необходими повече от два клиента за 
преглеждане, ще трябва да закупите допълнителни пакети с лицензи. 

11. Потвърждавате изискването, че Продуктът може да се използва само с толкова IP устройства, за колкото 
сте закупили лицензи за устройства в съответствие с правилата, посочени в общите условия на 
Лицензионното споразумение с краен потребител (EULA), „Лиценз, инсталиране и условия за използване 
и ограничения“. 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Инсталация и употреба – за продукта XProtect Professional+ важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Компонентът „Management Server” („Сървър за управление”) на Продукта може да се инсталира на 
неограничен брой компютри, предназначени да бъдат използвани като управляващи сървъри и 
евентуално клъстърен резервен сървър за всеки един Софтуерен лицензионен код.  

2. Компонентът „Recording Server” („Записващ сървър”) на Продукта може да се инсталира на неограничен 
брой компютри, определени като Записващи сървъри. Записващите сървъри трябва да се управляват от 
определения(ите) Сървър(и) за управление, както е посочено по-горе. 

3. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

4. С инсталирането на Продукта, Вие също така приемате да прилагате и софтуерните лицензионни 
условия на Microsoft относно Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-
us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. Продуктът може, с изключение на случаите, посочени в параграф 6 по-долу, да се използва независимо 
дали пряко или под някаква косвена форма, само от Вас, Вашите служители или други хора, които 
работят за Вас, включително правоприлагащите органи, разследващи злополуки за Вас. По тази причина 
продуктът например не може да се привежда в действие или използва по никакъв начин от Ваши клиенти 
или клиенти на трети страни, с изключение на Вашите дъщерни дружества, както е посочено по-горе, 
сравни общи условия на настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA), раздел 
„Дъщерни дружества“. 

6. Продуктът може да се управлява дистанционно или от трети страни чрез Milestone Interconnect, при 
условие, че: a) третата страна е закупила лицензи за Milestone Interconnect камера за камерите, които ще 
са достъпни в централната Milestone XProtect Corporate система и б) Вие сте получили и имате 
необходимите юридически разрешения, за да проведете наблюдението. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Прилагат се следните разпоредби, тъй като продуктът разполага с 
функционалност AAC: AAC е лицензирана технология и като такава, за нея е необходим лиценз, съгласно 
приложимите патенти в портфолиото за патента за AAC.  Лицензът за AAC се предоставя от VIA 
LICENSING CORPORATION. Ограничен брой лицензи за AAC са налични чрез Вашия Продукт от 
Milestone Systems. Всички продукти на Milestone, които разполагат с функционалност AAC, включват два 

http://www.openstreetmap.org/
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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лиценза за клиент за преглеждане с основния лиценз. Когато са необходими повече от два клиента за 
преглеждане, ще трябва да закупите допълнителни пакети с лицензи. 

8. Потвърждавате изискването, че Продуктът може да се използва само с толкова IP устройства, за колкото 
сте закупили лицензи за устройства в съответствие с правилата, посочени в общите условия на 
Лицензионното споразумение с краен потребител (EULA), „Лиценз, инсталиране и условия за използване 
и ограничения“. 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Инсталация и употреба — за продукта XProtect Express+ важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Компонентът „Management Server“ („Сървър за управление“) на Продукта може да се инсталира на един 
(1) компютър или група от компютри, предназначени да бъдат използвани като Management Server 
(Сървър за управление) и евентуален групиран резервен сървър на Софтуерен лицензионен код.  

2. Компонентът „Recording Server” („Записващ сървър”) на Продукта може да се инсталира на един (1) 
компютър, определен като Записващ сървър. Записващият сървър трябва да се управлява от 
определения Сървър за управление, посочен по-горе. 

3. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

4. С инсталирането на Продукта, Вие също така приемате да прилагате и софтуерните лицензионни 
условия на Microsoft относно Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-
us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. Продуктът може, с изключение на случаите, посочени в параграф 6 по-долу, да се използва независимо 
дали пряко или под някаква косвена форма, само от Вас, Вашите служители или други хора, които 
работят за Вас, включително правоприлагащите органи, разследващи злополуки за Вас. Следователно, 
Продуктът не може да се управлява или използва по никакъв начин например от Ваши клиенти или от 
други трети страни. 

6. Продуктът може да се управлява дистанционно или от трети страни чрез Milestone Interconnect, при 
условие, че: a) третата страна е закупила лицензи за Milestone Interconnect камера за камерите, които ще 
са достъпни в централната Milestone XProtect Corporate система и б) Вие сте получили и имате 
необходимите юридически разрешения, за да проведете наблюдението. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Прилагат се следните разпоредби, тъй като продуктът разполага с 
функционалност AAC: AAC е лицензирана технология и като такава, за нея е необходим лиценз, съгласно 
приложимите патенти в портфолиото за патента за AAC.  Лицензът за AAC се предоставя от VIA 
LICENSING CORPORATION. Ограничен брой лицензи за AAC са налични чрез Вашия Продукт от 
Milestone Systems. Всички продукти на Milestone, които разполагат с функционалност AAC, включват два 
лиценза за клиент за преглеждане с основния лиценз. Когато са необходими повече от два клиента за 
преглеждане, ще трябва да закупите допълнителни пакети с лицензи. 

8. Потвърждавате изискването, че Продуктът може да се използва само с толкова IP устройства, за колкото 
сте закупили лицензи за устройства в съответствие с правилата, посочени в общите условия на 
Лицензионното споразумение с краен потребител (EULA), „Лиценз, инсталиране и условия за използване 
и ограничения“. 

 

Milestone XProtect® Essential+ 
Инсталация и употреба – за продукта XProtect Essential+ важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Компонентът „Management Server“ („Сървър за управление“) на Продукта може да се инсталира на един 
(1) компютър или група от компютри, предназначени да бъдат използвани като Management Server 
(Сървър за управление) и евентуален групиран резервен сървър на Софтуерен лицензионен код.  

2. Компонентът „Recording Server” („Записващ сървър”) на Продукта може да се инсталира на един (1) 
компютър, определен като Записващ сървър. Записващият сървър трябва да се управлява от 
определения Сървър за управление, посочен по-горе. 

3. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

4. С инсталирането на Продукта, Вие също така приемате да прилагате и софтуерните лицензионни 
условия на Microsoft относно Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-
us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. Продуктът може да се използва единствено за наблюдение или за други цели на видеозаписа на имот 
или земя, притежавани или управлявани от Вас. Следователно, Продуктът не може, например, да се 
използва за наблюдение на имоти или земя на Ваши клиенти или потребители. 

6. Като цяло, Продуктът, инсталиран по силата на настоящото Лицензионно споразумение с краен 
потребител (EULA), може да се използва само с максимално осем (8) активирани IP устройства. Като 
обект на ограничението от осем (8) активирани IP устройства, Вие потвърждавате изискването, че 
Продуктът може да се използва само с толкова IP устройства, за колкото сте закупили лицензи за 
устройства в съответствие с правилата, посочени в общите условия на Лицензионното споразумение с 
краен потребител (EULA), „Лиценз, инсталиране и условия за използване и ограничения“.  

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
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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7. За Продукта не се осигурява поддръжка, освен помощните данни, които могат да се извлекат от уебсайта 
на Milestone и да се покажат в информационния диалогов прозорец на Продукта. 
 

XProtect® Clients 
Milestone XProtect® Smart Client 
Инсталация и употреба – за продукта XProtect Smart Client важи следното:  
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате неопределен брой копия на 
Продукта при следните условия и ограничения: 

1. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

2. Продуктът може да се използва единствено с връзка с XProtect VMS продукт и устройство Milestone Husky 
NVR. Когато се използва заедно с XProtect VMS продукт или Milestone Husky NVR устройство, Продуктът 
може също да се използва заедно с други съвместими продукти на Milestone и с продукти/компоненти на 
трети страни, изградени на база пакет за разработка на софтуер на Milestone или пакет за разработка на 
софтуер на Milestone въз основа на платформа за интеграция. 

3. Когато се използва заедно с официално съвместимите продукти на Milestone, Продуктът може да се 
използва и заедно с продукти/компоненти на трети страни, изградени на база Пакет за разработка на 
софтуер на Milestone въз основа на платформа за интеграция на Milestone. 

4. Използването на Продукта е допълнително ограничено от Лицензионното споразумение с краен 
потребител на приложения XProtect VMS продукт. 
 
 

Milestone XProtect® Web Client 
Употреба – за продукта XProtect Web Client важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате Продукта на неограничен брой компютри и 
устройства при следните условия и ограничения: 

1. С употребата на Milestone XProtect Web Client Вие приемате общите условия на Milestone в това 
Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA).   

2. Продуктът може да се използва единствено на компютри и устройства с операционни системи, за които е 
предназначен. 

3. Продуктът може да се използва само с официално поддържаната версия на Milestone XProtect Mobile 
сървър или специални среди за оценка на продукти, предоставяни от Milestone. Моля, прегледайте 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/. 

 

Milestone XProtect® Mobile 
Инсталация и употреба – за продукта XProtect Mobile клиент важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате неопределен брой копия на 
Продукта при следните условия и ограничения: 

1. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

2. Продуктът може да се използва само с официално поддържаната версия на XProtect Mobile сървър или 
специални среди за оценка на продукти, предоставяни от Milestone. Моля, прегледайте 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-
mobile/. 

3. Употребата на функцията video push е предмет на лицензиране в XProtect VMS продукта или 
устройството Milestone Husky NVR и се използва заедно с него, при което всеки отделен потребител на 
XProtect Mobile клиент, който иска да се възползва от функцията video push, се нуждае от един (1) лиценз 
за камера във XProtect VMS продукта или устройството Milestone Husky NVR. 

 

Milestone XProtect® Mobile Сървър 
Инсталация и употреба – за продукта XProtect Mobile сървър важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате неопределен брой копия на 
Продукта при следните условия и ограничения: 

1. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

2. Продуктът може да се използва единствено с връзка със законоустановен лицензиран XProtect VMS 
продукт и Milestone Husky NVR устройство. 

3. Употребата на XProtect Mobile сървър е ограничена и от Лицензионното споразумение с краен 
потребител на Milestone XProtect VMS продукта или Milestone Husky NVR устройство, с който той се 
използва. 

4. С приемането на настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) Вие приемате 
общите условия от името крайните потребители, на които позволявате да се свързват с XProtect Mobile 
сървър, за да използват XProtect Mobile и XProtect Web Client. 

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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5. Използването на известия Smart Connect, Video Push и Mobile Push разчита на услуги от трети страни и 
мрежова свързаност, като услуги по известията и безжични комуникационни мрежи. В добавка към 
общите ограничения на отговорността на Milestone, дефинирани в раздела „Ограничаване на 
отговорността“ по-горе, Milestone не приема никаква отговорност, произтичаща от използването или 
невъзможността за използване на някои от тези функции директно или индиректно, причинени от каквито 
и да било мрежи или компонентни услуги на трети страни, използвани да предоставят тези функции. 

6. Използването на функциите за известия Smart Connect и Mobile Push Notification се определя от валиден 
договор за услуги Milestone Care Plus. Milestone не носи отговорност за възможни прекъсвания в услугата, 
причинени от невъзможност за своевременно подновяване на покритието Milestone Care Plus. 

7. Допълнителни такси на трети страни могат да бъдат приложими при използването на услугата XProtect 
Mobile, включително, но без да се ограничават до, цена на комуникацията и абонамент за услуги на трети 
страни. 

 

Добавки и компоненти 
Milestone XProtect® Access 
Инсталация и употреба — за продукта XProtect Access важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Продуктът може да се ползва единствено с XProtect VMS продукта (всеки XProtect VMS продукт, с 
изключение на XProtect Essential+) или одобрени от ПОО (производителя на оригинално оборудване) 
версии на тези Продукти, или продукта Milestone Husky NVR, за които по законоустановен начин е 
придобит лиценз чрез закупуване или абонамент.  

2. Продуктът може да се използва на неограничен брой XProtect Management Applications/XProtect 
Management Clients и XProtect Smart Clients, свързани със системата XProtect софтуер за управление на 
видеозаписи (VMS) или устройството Milestone Husky NVR. 

3. За да се улесни комуникацията със системи на трети лица производители, неограничен брой XProtect 
Access допълнителни модули могат да се инсталират на Сървъра на събитията в XProtect VMS 
системата или Milestone Husky NVR устройството. В допълнение към общите ограничения на 
отговорността на Milestone, дефинирани в раздел „Ограничаване на отговорността“ по-горе, Milestone не 
поема никаква отговорност, произтичаща от използването или невъзможността за използване на 
Продукта, когато допълнителните модули са предоставени от друг производител, различен от Milestone 
или когато предоставеният от Milestone допълнителен модул за добавка XProtect Access се използва с 
продукт или версия на външен производител, за които не е разработен или утвърден. Освен това 
Milestone не поема никаква отговорност, произтичаща от използването или невъзможността за 
използване продукта, причинени от грешки в продукти на външни производители, с които се използва 
XProtect Access. 

4. Продуктът може да се използва единствено с връзка с официално съвместими XProtect VMS продукти и 
Milestone Husky NVR устройства.  

5. XProtect Access може да се използва единствено с определения брой врати, които сте закупили и 
регистрирали с лицензи за Продукта в обхвата на Софтуерния лицензионен код. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Инсталация и употреба – за продукта XProtect LPR важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Продуктът може да се ползва единствено с XProtect VMS продукта (всеки XProtect VMS продукт, с 
изключение на XProtect Essential+) или одобрени от ПОО версии на тези Продукти, или устройството 
Milestone Husky NVR (всеки Milestone Husky продукт), за които по законоустановен начин е придобит 
лиценз чрез закупуване или абонамент.  

2. Продуктът XProtect LPR може да се инсталира на неограничен брой компютри, определени като XProtect 
LPR сървъри за всеки един Софтуерен лицензионен код. 

3. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

4. Продуктът може да се използва единствено с връзка с официално съвместими XProtect VMS продукти и 
Milestone Husky NVR устройства. Когато се използва заедно с официално съвместимите продукти на 
Milestone, Продуктът може да се използва и заедно с продукти на трети страни/компоненти, изградени на 
база Пакет за разработка на софтуер на Milestone въз основа на платформа за интеграция на Milestone. 

5. Допълнителният модул XProtect LPR може да се инсталира на неограничен брой компютри, определени 
като Event Servers (Сървъри на събития) или като Recording Servers (Записващи сървъри), или на 
компютри с приложение Management Client (Управление на клиенти). 

6. XProtect LPR може да се използва единствено с определения брой камери, които сте закупили и 
регистрирали с лицензи за LPR камера за Продукта в обхвата на Софтуерен лицензионен код. 

7. Milestone XProtect LPR License Plate Libraries може да се внедри на неограничен брой XProtect LPR 
сървъри. 
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8. XProtect LPR може да се използва единствено с определения брой XProtect LPR License Plate Libraries, 
които сте закупили и регистрирали с лицензи за Продукта в обхвата на Софтуерния лицензионен код. 

 

Milestone XProtect® Transact 
Инсталация и употреба – за продукта XProtect Transact важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Продуктът може да се ползва единствено с Milestone XProtect VMS продукта (всеки Milestone XProtect 
VMS продукт, с изключение на XProtect Essential+) или одобрени от ПОО версии на тези Продукти, или 
устройството Milestone Husky NVR (всеки продукт Milestone Husky NVR), за които по законоустановен 
начин е придобит лиценз чрез закупуване или абонамент.  

2. Продуктът може да се използва на неограничен брой XProtect Management Applications/XProtect 
Management Clients и XProtect Smart Clients, свързани със системата XProtect софтуер за управление на 
видеозаписи (VMS) или устройството Milestone Husky NVR. 

3. Продуктът може да се използва единствено с връзка с официално съвместими XProtect VMS продукти и 
Milestone Husky NVR устройства. Когато се използва заедно с официално съвместимите продукти на 
Milestone, Продуктът може да се използва и заедно с продукти на трети страни/компоненти, изградени на 
база Пакет за разработка на софтуер на Milestone въз основа на платформа за интеграция на Milestone. 

4. Продуктът може да се използва единствено с толкова на брой източници на връзки, колкото сте закупили 
с регистрираните лицензи за връзки под Софтуерния лицензионен код, използван от определения 
XProtect Transact.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Употреба — за продукта Milestone XProtect Smart Wall важи следното: С настоящото Milestone Ви предоставя 
правото да използвате Продукта при следните условия и ограничения: 

1. Продуктът може да се използва с XProtect Corporate системи, без да е предмет на отделно лицензиране. 
Продуктът може да се използва заедно с XProtect Expert, за който е закупен или е направен абонамент за 
основен лиценз XProtect Smart Wall.  

2. Продуктът може да се използва на неограничен брой XProtect Management Clients и XProtect Smart 
Clients, свързани със системата XProtect Corporate. 

3. Използването на Продукта е допълнително ограничено от Лицензионно споразумение с краен потребител 
на продукта XProtect VMS продукт. 

 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
Инсталация и употреба – за продукта Milestone XProtect Screen Recorder важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Продуктът може да се инсталира на неограничен брой компютри и други устройства, които работят с 
операционната система, за която е предназначен Продуктът (оттук нататък наричани компютри).   

2. Продуктът може да се използва единствено за наблюдение или за други цели на видеозаписа на 
компютри, притежавани или управлявани от Вас. Следователно, Продуктът не може, например, да се 
използва за наблюдение на компютри на Ваши клиенти или потребители. 

3. Продуктът може да се използва единствено съвместно с Milestone XProtect VMS продукти и Milestone 
Husky NVR устройства.  

4. За всеки случай на използване на Продукта е необходим по един (1) лиценз на камера за Milestone 
XProtect VMS продукт или Milestone Husky NVR устройство. 

5. Използването на Продукта е допълнително ограничено от Лицензионното споразумение с краен 
потребител на Milestone XProtect VMS продукта или Milestone Husky NVR устройството. 

 

Milestone XProtect® Допълнителен модул за разделен екран на 360º 
Инсталация и употреба — за продукта допълнителен модул за разделен екран Milestone XProtect 
360º Split View Plug-in важи следното: 

1. Продуктът може да се използва единствено във връзка с Milestone XProtect Smart Client, когато се 
използва заедно с Milestone XProtect VMS продукт или одобрени от ПОО (производителя на оригиналното 
оборудване) версии на тези Продукти, или Milestone Husky NVR устройство, и е обект на ограниченията 
за инсталация и употреба на тези Продукти, както е описано в настоящото Лицензионно споразумение с 
краен потребител (EULA). 

2. Продуктът може да бъде инсталиран на неограничен брой компютри. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Инсталация и употреба – за продукта Milestone XProtect Input Unit Plug-ins важи следното: 

1. Продуктът може да се използва единствено с Milestone XProtect Smart Client, когато се използва заедно с 
Milestone XProtect VMS продукт или Milestone Husky NVR устройство, и е обект на ограниченията за 
инсталация и употреба на тези Продукти, както е описано в настоящото Лицензионно споразумение с 
краен потребител (EULA). 
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2. Продуктът може да бъде инсталиран на неограничен брой компютри.  
 

Milestone XProtect® Device Pack 
Инсталация и употреба – за продукт Milestone XProtect Device Pack важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Продуктът и неговите индивидуални драйвери на устройството може да се използва единствено с 
официално съвместим и законоустановен лицензирани Milestone XProtect VMS продукти и Milestone 
Husky NVR устройства.  

2. Продуктът и неговите индивидуални драйвери на устройството може да се използват единствено на 
компютри с операционни системи, за които са предназначени. 

3. Продуктът и неговите индивидуални драйвери на устройства могат да бъдат инсталирани на неограничен 
брой компютри, работещи като записващи сървъри, записващи сървъри при повреда или NVR 
устройства. 

 

Milestone Open Network Bridge 
Инсталация и употреба – за продукта Milestone Open Network Bridge важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

2. Продуктът може да се използва единствено с връзка със законоустановен лицензиран Milestone XProtect 
софтуер за управление на видеозаписи (VMS) (с изключение на XProtect Essential+) или Milestone Husky 
NVR устройство, поддържащи платформата за интеграция на Milestone. 
 

 

Milestone XProtect® Download Manager 
Инсталация и употреба – за продукта Milestone XProtect Download Manager (“Download Manager”) важи 
следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате неопределен брой копия на 
Download Manager при следните условия и ограничения: 

1. Download Manager може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

2. Download Manager може да се използва единствено с връзка с XProtect продукта на Milestone, с който е 
предоставен (оригиналния XProtect продукт). Когато се използва заедно с оригиналния продукт XProtect, 
Download Manager може да се използва и с други съвместими продукти на Milestone и с продукти на трети 
страни/компоненти, изградени на базата на Milestone Пакет за разработка на софтуер или пакет за 
разработка на софтуер на Milestone въз основа на платформа за интеграция. 

3. Използването на Download Manager е допълнително ограничено от Лицензионното споразумение с 
крайния потребител на XProtect VMS продукта. 

 

Milestone Software® Manager 
Инсталация и употреба – за сервизните програми Milestone Software Manager(„Software Manager”) важи 
следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате неопределен брой копия на 
Software Manager при следните условия и ограничения: 

1. Software Manager може да се използва единствено във връзка с компютри с операционни системи, за 
които той е предназначен, както и във връзка с компютри с бъдещи операционни системи, за които 
Milestone може да потвърди, че се поддържат от Software Manager. Моля, прегледайте 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

2. Software Manager може да се използва единствено във връзка с продуктите XProtect на Milestone, за 
които първоначално е предназначен, както и с бъдещи продукти, за които Milestone може да потвърди, че 
се поддържат от Software Manager. Моля, прегледайте https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-
and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

3. Чрез използването на Milestone Software Manager за инсталиране или актуализиране от разстояние на 
продукти Milestone XProtect върху други компютри, на Вас се гледа като на системен администратор на 
тези компютри („Отдалечени компютри”). Като системен администратор, Вие трябва да гарантирате, че 
потребителите на отдалечените компютри ще разберат и ще приемат Лицензионното споразумение с 
краен потребител (EULA) на Milestone XProtect продуктите, които се инсталират или актуализират с 
Milestone Software Manager, дори и в случаите, когато инсталационният процес е извършен без надзор за 
потребителите на отдалечените компютри и вероятно по невидим за тях начин. Като инсталирате или 
актуализирате от разстояние XProtect продукт на Milestone на отдалечен компютър Вие приемате, в 
качеството си на системен администратор, тази отговорност, включително и отговорността за спазване 
на съответните клаузи в това Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) от потребителите на 
отдалечени компютри. 
 

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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Husky 
Milestone Husky IVO™ серия устройства за видеонаблюдение 
Инсталация и употреба – за Milestone Husky IVO™ серията устройства за видеонаблюдение (обхваща 
следните продукти: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 
700R, Milestone Husky 1000R и Milestone Husky 1800R, включително всички варианти на тези продукти) важи 
следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да разполагате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Софтуерът XProtect VMS и софтуерните програми, Husky Assistant и други възможни софтуерни сервизни 
програми, като Husky Recovery Tool, които са доставени с Продукта, могат да се използват само с 
компютърния хардуер и операционната система, с които се доставят. 

2. Обновяванията на софтуерния продукт и изображенията за възстановяване, предоставени от Milestone 
за продукта, могат и ще бъдат използвани само с Продукта. 

3. Продуктът е с предварително инсталиран XProtect софтуер за управление на видеозаписи (VMS). 
Използването на XProtect софтуер за управление на видеозаписи (VMS) е предмет на правилата и 
условията за определения продукт (обърнете се към съответния раздел в това Лицензионно 
споразумение с краен потребител (EULA)) и зависи от използването на законово придобит и регистриран 
Софтуерен лицензионен код. 

4. Продуктът включва вградена операционна система Microsoft Windows. Включеният Microsoft Windows 
лиценз Ви предоставя безплатен достъп до възможни налични обновявания на приложимата 
операционната система Windows, които Microsoft може да издаде. Отговорността да поддържате 
обновена операционната система Windows според правилата на Microsoft, е изцяло Ваша. Milestone не 
поема каквато и да било отговорност за съвместимостта на бъдещи обновявания на операционната 
система Windows, както и бъдещите версии на операционната система Microsoft Windows, които могат да 
променят употребата на наличните системни ресурси в Продукта, които могат да повлияят на цялостната 
работа на Продукта. Продуктът е допълнително оразмерен и проектиран за включената версия на 
операционната система Microsoft Windows. Milestone не може да гарантира съвместимостта с други 
версии на операционната система Microsoft Windows. 

5. Включената операционна система Microsoft Windows трябва да бъде използвана заедно с Продукта и не 
може да бъде използвана на друг компютърен хардуер. Правилата и условията за употреба на 
операционната система Microsoft Windows са регламентирани от Лицензионно споразумение с краен 
потребител на Microsoft. 

6. Продуктът може да включва софтуерни компоненти от Dell EMC, напр. интегриран Dell Remote Access 
Controller (iDRAC) и използването от Ваша страна на тези компоненти е предмет на лицензионното 
споразумение за софтуер с краен потребител на Dell EMC, сравни 
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-
agreements. 
 

 

Milestone Husky™ X-series NVRs 
Инсталация и употреба — за Milestone Husky™ X-series NVRs (отнася се за следните продукти: Milestone 
Husky™ X2 и Milestone Husky™ X8, включвайки всички варианти на тези продукти) важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да разполагате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Софтуерът XProtect VMS и софтуерните сервизни програми, доставени с Продукта, включително, но без 
да се ограничават до, Husky Assistant и Husky Recovery Tool, могат и ще бъдат използвани с компютърния 
хардуер и операционната система, с които се доставят. 

2. Обновяванията на софтуерния продукт и изображенията за възстановяване, предоставени от Milestone 
за продукта, могат и ще бъдат използвани само с Продукта. 

3. Продуктът е с предварително инсталиран XProtect софтуер за управление на видеозаписи (VMS). 
Използването на XProtect софтуер за управление на видеозаписи (VMS) е предмет на правилата и 
условията за определения продукт (обърнете се към съответния раздел в това Лицензионно 
споразумение с краен потребител (EULA)) и зависи от използването на законово придобит и регистриран 
Софтуерен лицензионен код. 

4. Продуктът включва вградена операционна система Microsoft Windows. Включеният Microsoft Windows 
лиценз Ви предоставя безплатен достъп до възможни налични обновявания на операционната система 
Microsoft Windows. Отговорността да поддържате обновена операционната система Windows според 
правилата на Microsoft, е изцяло Ваша. Milestone не поема каквато и да било отговорност за 
съвместимостта на бъдещи обновявания на операционната система Windows, както и бъдещите версии 
на операционната система Microsoft Windows, които могат да променят употребата на наличните 
системни ресурси в Продукта, които могат да повлияят на цялостната работа на Продукта. Продуктът е 
допълнително оразмерен и проектиран за включената версия на операционната система Microsoft 
Windows. Milestone не може да гарантира съвместимостта с други версии на операционната система 
Microsoft Windows. 

5. Включената операционна система Microsoft Windows трябва да бъде използвана заедно с Продукта и не 
може да бъде използвана на друг компютърен хардуер. Правилата и условията за употреба на 

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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операционната система Microsoft Windows са регламентирани от Лицензионно споразумение с краен 
потребител на Microsoft. 

 

Milestone Husky™ M-series NVRs 
Инсталация и употреба — за Milestone Husky™ M-series NVR (отнася се за следните продукти: Milestone 
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 и Milestone Husky™ M50, включително всички варианти на тези 
продукти) важи следното: 
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да разполагате и използвате Продукта при следните условия и 
ограничения: 

1. Всяка покупка на Продукта изисква предварителното приемане на настоящото Лицензионно 
споразумение с краен потребител (EULA).  

2. Софтуерът Milestone Husky NVR може и трябва да се използва единствено на компютърния хардуер и 
операционна система, на които е доставен, и в обхвата на Лицензионен код на софтуера, предоставен от 
страна на Milestone. В случай че се наложи да смените определени хардуерни компоненти, софтуерът 
трябва да се преинсталира и активира с нов Лицензионен код на софтуера, получен от Вашия дилър на 
Milestone или от регистрационен център за обслужване на софтуерни приложения Milestone или на уеб 
сайта на Milestone: www.milestonesys.com.  

3. Продуктът може, с изключение на случаите, посочени в параграф 5 по-долу, да се използва независимо 
дали пряко или под някаква косвена форма, само от Вас, Вашите служители или други хора, които 
работят за Вас, включително правоприлагащите органи, разследващи злополуки за Вас. Следователно, 
Продуктът не може да се управлява или използва по никакъв начин от Ваши клиенти или от други трети 
страни. 

4. Продуктът може да се използва единствено за наблюдение или за други цели на видеозаписа на имот 
или земя, притежавани или управлявани от Вас. Следователно, Продуктът не може, например, да се 
използва за наблюдение на имоти или земя на Ваши клиенти или потребители. 

5. Продуктът може да се управлява дистанционно от Вас или от трети страни чрез Milestone Interconnect, 
при условие, че: a) Вие или третата страна сте/е закупили/а лицензи за Milestone Interconnect камера за 
камерите, които ще са достъпни в централната XProtect Corporate система и б) Вие сте получили 
необходимите юридически разрешения, за да проведете наблюдението. 

6. Продуктът е предназначен за употреба с максималния възможен брой устройства. Ако се нуждаете от 
допълнителна информация, се обърнете към своя дилър на Milestone или разгледайте документацията 
към Продукта. Продуктът не може да се използва с повече устройства, чийто брой надвишава броя, за 
който е предназначен, и за който Вие сте закупили и законосъобразно придобили съответен брой 
лицензи в обхвата на Лицензионния код на софтуера. 

 

MIP SDK и инструменти 

MIP SDK и MIP SDK Mobile 
Инсталация и употреба – за MIP SDK (пакет за разработка на софтуер на Milestone въз основа на платформа 
за интеграция) и за MIP SDK Mobile важи следното:  
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате всеки от Продуктите, тоест MIP 
SDK и MIP SDK Mobile, при следните ограничения: 

1. Продуктът може да бъде инсталиран на неограничен брой компютри и използван с цел оценка или 
разработка.  

2. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е 
предназначен. 

3. Продуктът може да се използва единствено от, независимо дали пряко или в някакъв тип дистанционна 
форма, Вас, Ваши служители или други хора, които работят за Вас.  

4. Продуктът може да бъде използван само свързано с продукти Milestone XProtect, продукти Milestone 
Husky NVR, поддържащи пакет за разработка на софтуер на Milestone въз основа на платформа за 
интеграция и одобрени от ПОО (производителя на оригинално оборудване) версии на Milestone XProtect 
продукти; Продуктът не може да бъде използван отделно, свързано с продукти, които не са собственост 
на Milestone.  

5. MIP SDK: Може да преразпределите на 3-ти страни частите на продукта, които са посочени специално 
като преразпределими компоненти (това са изпълними run-time файлове, които се съдържат в следните 
подпапки в папката за инсталиране на Продукта: \bin и папка \VpsSamples\bin), при условие, че всички 
лицензионни споразумения, включително, но не ограничено до тези, посочени във файла „3rd party 
software terms and conditions.txt“, който се намира в \bin folder в папката за инсталиране на Продукта, са 
включени в такова преразпределение, свързано с Вашите собствени компоненти, като част от общото 
решение, използвано заедно с правилно лицензирания и одобрен продукт на Milestone. 

6. MIP SDK Mobile: Може да преразпределите на 3-ти страни частите на продукта, които са посочени 
специално като преразпределими компоненти (това са изпълними run-time файлове, които се съдържат в 
папка lib на всяка подпапка на MIP SDK Mobile), при условие, че всички лицензионни споразумения, 
включително, но не ограничено до тези, посочени във файла „3rd party software terms and conditions.txt“, 
който се намира в папката за инсталиране на Продукта, са включени в такова преразпределение, 



   
 

Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) 20210429 
 

свързано с Вашите собствени компоненти, като част от общото решение, използвано заедно с правилно 
лицензирания и одобрен продукт на Milestone. 

7. Употребата на Продукта е допълнително ограничена от стандартните клаузи, споменати в Лицензионното 
споразумение с краен потребител на продукта на Milestone или версията на ПОО на продукта на 
Milestone, с който се използва. 

8. Вие се съгласявате и гарантирате, че Продуктът или други технически инструменти няма да бъде 
използван по начини, които ще позволят на крайния потребител на продукта на Milestone или версията на 
ПОО на продукта на Milestone да наруши Лицензионното споразумение с краен потребител за конкретния 
продукт, или да наруши или заобиколи лицензионната система за продукта на Milestone или версията на 
ПОО на продукта на Milestone. 

9. Продуктът включва софтуерни инструменти и компоненти, които Ви разрешават да се свържете или 
интегрирате със софтуер на трети страни. Продуктът не включва лицензи за такъв софтуер на трети 
страни, които трябва сами да получите за Вашите цели. 

Milestone StableFPS 
Инсталация и употреба — за Milestone StableFPS важи следното:  
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните 
ограничения: 

1. Продуктът може да се инсталира и използва на неограничен брой компютри, на които е инсталиран 
Milestone XProtect VMS продукт. Продуктът може да се използва само за целите на тестването, 
разработването и демонстрацията.  

2. Продуктът може да се използва единствено от, независимо дали пряко или в някакъв тип дистанционна 
форма, Вас, Ваши служители или други хора, които работят за Вас. Продуктът се състои от драйвер на 
устройство и предварително записани медийни потоци, включително видео съдържание. Вие не трябва 
да редистрибутирате, подлицензирате или по друг начин да давате каквито и да е права по отношение на 
Продукта и неговите компоненти, включително видео съдържание, на трета страна. В случай че добавите 
каквото и да е видео съдържание към Продукта, Вие носите пълната отговорност за обезпечаване на 
правно основание за използването от Ваша страна на това видео, включително лиценз за използване на 
обект на правата на трета страна, както и съгласие на субекта на данните, когато по силата на 
приложимото законодателство се изисква такъв лиценз, такова съгласие или друго правно основание.  

3. Продуктът може да се използва само за целите на демонстрирането на Milestone XProtect софтуер за 
управление на видеозаписи (VMS) или за разработване, тестване и демонстриране на приложения или 
системи, използвани с Milestone XProtect софтуер за управление на видеозаписи (VMS). Milestone не 
предоставя и изрично заявява своя отказ от всякаква гаранция за приложения или системи, използвани 
или свързани с Milestone XProtect софтуер за управление на видеозаписи (VMS). Целият риск, 
произтичащ от използването от Ваша страна на тези приложения и системи, е за Ваша сметка като 
потребител, включително отговорността за получаване на необходимите лицензи за използване от Ваша 
страна на софтуер на трета страна, е Ваша.  

4. Продуктът може да бъде използван само във връзка с продукти Milestone XProtect, продукти Milestone 
Husky NVR, поддържащи пакет за разработка на софтуер на Milestone въз основа на платформа за 
интеграция и одобрени от ПОО версии на Milestone XProtect продукти; Продуктът не може да бъде 
използван отделно, свързано с продукти. Продуктът не може да се използва отделно, във връзка с 
продукти, които не са Milestone.  

5. Вие се съгласявате и гарантирате, че няма да използвате Продукта по начини, които ще позволят на 
крайния потребител да използва продукт на Milestone или версия на ПОО на продукт на Milestone по 
начин, който може да наруши лицензионните условия за конкретния продукт, или да наруши или 
заобиколи лицензионната система за продукта на Milestone или версията на ПОО на продукта на 
Milestone. 

Инструменти MIP SDK 
Инсталация и употреба — за Инструменти MIP SDK  (Milestone Integration Platform Software Development Kit 
Tools):  
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да инсталирате и използвате Продукта при следните 
ограничения: 
1. Продуктът може да бъде инсталиран на неограничен брой компютри и може да се използва с цел 

разработка.  
2. Продуктът може да се използва единствено на компютри с операционни системи, за които е предназначен. 
3. Продуктът може да се използва единствено от, независимо дали пряко или в някакъв тип дистанционна 

форма, Вас, Ваши служители или други хора, които работят за Вас. Следователно, Продуктът не може да 
се управлява или използва по никакъв начин например от Ваши клиенти или от други трети страни.   

4. Продуктът може да бъде използван само във връзка с продукти Milestone XProtect, продукти Milestone 
Husky NVR, поддържащи пакет за разработка на софтуер на Milestone въз основа на платформа за 
интеграция и одобрени от ПОО версии на Milestone XProtect продукти; Продуктът не може да бъде 
използван отделно, свързано с продукти. Продуктът не може да се използва отделно, във връзка с 
продукти, които не са Milestone.  
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5. Употребата на Продукта е допълнително ограничена от условията и изискванията, посочени в 
Лицензионното споразумение с краен потребител за продукта на Milestone или версията на ПОО на 
продукта на Milestone, с който се използва. 

6. Вие се съгласявате и гарантирате, че няма да използвате Продукта по начини, които ще позволят на 
крайния потребител да използва продукт на Milestone или версия на ПОО на продукта на Milestone по 
начин, който може да наруши условията на лицензионното споразумение с краен потребител, включително 
настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA), обхващащо конкретния продукт, или 
да наруши или заобиколи лицензионната система за продукта на Milestone или версията на ПОО на 
продукта на Milestone. 

7. Продуктът включва софтуерни инструменти и компоненти, които Ви разрешават да се свържете или 
интегрирате със софтуер на трети страни. Продуктът не включва лицензи за такъв софтуер на трети 
страни, които трябва сами да получите за Вашите цели. 

 

Milestone Customer Dashboard 
Употреба – за сервизните програми Milestone Customer Dashboard важи следното:  
Когато активирате лицензите за XProtect софтуер за управление на видеозаписи (VMS), се извършва обмяна на 
Вашите системни данни (напр. броя на използваните устройства, MAC адресите на свързаните устройства и др.) 
и те се съхраняват в лицензионната система на Milestone, достъпна чрез Milestone Customer Dashboard, както е 
посочено в общите условия на настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA), „Събиране и 
регистрация на системни данни“.  
С настоящото Milestone Ви предоставя правото да използвате Milestone Customer Dashboard, а Вие приемате 
следните условия и ограничения: 
1. Milestone Customer Dashboard е безплатен онлайн инструмент за Milestone и партньори на Milestone, за 

управление и мониторинг на инсталации на Milestone XProtect софтуер за управление на видеозаписи 
(VMS) и лицензи. Milestone Customer Dashboard съдържа инструменти за (i) управление на информация за 
инсталации на крайни клиенти, (ii) регистриране и активиране на лицензи, и в зависимост от Вашето 
съгласие, (iii) преглед в реално време на статуса на изправното състояние на системата и данните за 
работата, и (iv) известия по имейл и филтриране на грешките в инсталации на XProtect софтуер за 
управление на видеозаписи (VMS). 

2. Като краен потребител на XProtect VMS продукт, Вие можете да регистрирате Вашите данни във 
формуляра „Регистрация на краен потребител на XProtect“, които са достъпни чрез Milestone XProtect 
Management Client. Предоставените от Вас данни на крайния потребител се съхраняват в лицензионната 
система на Milestone. 

3. Вашият достъп до Milestone Customer Dashboard може да се активира по искане на Milestone. С този достъп 
можете да администрирате Вашия лиценз за продуктите Milestone XProtect. 

4. Вие можете да се съгласите да споделите данните на Вашата системна конфигурация и данните за 
работата с Milestone Customer Dashboard като поставите отметка в квадратчето в раздела „Инструменти/ 
Опции“ в Milestone XProtect Management Client. Примери за такива системни данни е информацията за 
грешки, произлизаща от камери, системи и преустановяване на мрежата. Вашето съгласие също така 
предполага, че Вие сте съгласни Milestone да споделя Вашата системна конфигурация и данните за 
работата в Milestone Customer Dashboard с оторизираните търговски партньори на Milestone с единствена 
цел да Ви предоставят услуги по клиентска поддръжка. 

5. Когато предоставяте данни на Вашите крайни потребители, лицензионни данни, данни за системата и 
данни за работата чрез Milestone XProtect Management Client и/или чрез Milestone Customer Dashboard, Вие 
се съгласявате Milestone да получава и използва Вашите данни за целите на услугите на Milestone под 
формата на управление на лиценз и мониторинг и за целите на анализа от страна на Milestone, с цел 
подобряване на нашите услуги.  

6. Вие се съгласявате да не променяте, видоизменяте или по какъвто и да е начин да се намесвате в 
лицензионните данни, данните за системата и данните за работата, които се предават на лицензионната 
система на Milestone и/или на Milestone Customer Dashboard. Предоставя Ви се достъп със самообслужване 
чрез Milestone XProtect Management Client, за да администрирате данните на Вашите крайни потребители и 
Вие сте длъжни да обезпечавате точността на данните на Вашите крайни потребители. Milestone си запазва 
правото, по своя собствена преценка, да коригира или премахва неточни данни.  

7. Milestone не носи отговорност за каквито и да било загуби на данни, причинени от прекъсвания в 
комуникацията с Milestone Customer Dashboard по времето на активирането на лиценза.  

8. В допълнение към общите ограничения в отговорността на Milestone, дефинирани в раздела „Ограничаване 
на отговорността“ по горе, Milestone не носи никаква отговорност, произтичаща от неправомерна употреба 
от търговски партньор на Milestone на, или невъзможност да използва, Milestone Customer Dashboard. 

9. Достъпът до определени функции на Milestone Customer Dashboard изисква валиден договор Milestone Care 
Plus. Моля, прегледайте https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone не носи 
отговорност за възможни прекъсвания в услугата, причинени от невъзможност за своевременно 
подновяване на покритието Milestone Care.  

10. Допълнителни такси на трети страни могат да бъдат приложими при използването на Milestone Customer 
Dashboard, включително, но не само, цена на комуникацията.  
 
 

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


   
 

Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) 20210429 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

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

