
Licenční dohoda s koncovým uživatelem 06012023 

 

Licenční dohoda s koncovým uživatelem softwaru 
Milestone 
   
Toto je přeložená verze původní Licenční dohody s koncovým uživatelem softwaru Milestone. V případě 

nejasnosti či sporu o výklad podmínek této Licenční dohody s koncovým uživatelem má před přeloženou 

verzí přednost původní verze v anglickém jazyce. Původní anglickou verzi Licenční dohody s koncovým 

uživatelem softwaru Milestone naleznete za touto lokalizovanou verzí.  

POZNÁMKA: Pokud jste prodejce společnosti Milestone, systémový integrátor nebo za jiným účelem instalujete 
tento „produkt“ v zastoupení třetí strany, musíte zajistit přijetí této Licenční dohody s koncovým uživatelem touto 
třetí stranou a její souhlas s poskytováním osobních údajů koncového uživatele k registraci v Milestone Systems, 
pokud je takováto dobrovolná možnost použita. 
 
Tato Licenční dohoda s koncovým uživatelem je právně závaznou dohodou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou 
osobou) a společností Milestone Systems A/S („Milestone“) pro produkt nebo obslužný nástroj, jež mohou 
zahrnovat přidružené softwarové a hardwarové komponenty, média, tištěné materiály, online či elektronickou 
dokumentaci a veškeré aktualizace nebo opravy (dále jen „produkt“). Pokud jste zakoupili „produkt“ jako součást 
počítačového nebo serverového systému dodaného společností Milestone, všechny hardwarové a softwarové 
součásti tohoto systému jsou pro účely této Licenční dohody s koncovým uživatelem považovány za součásti 
„produktu“, s výjimkou případných softwarových nebo hardwarových součástí třetích stran, pro které platí 
samostatná licenční dohoda příslušné třetí strany, která je obsažena v dokumentaci systému nebo jiným 
způsobem integrovaná v systému. 
 
Instalací, zavedením, kopírováním či jiným používáním „produktu“ vyslovujete svůj souhlas s podmínkami této 
Licenční dohody s koncovým uživatelem. V případě, že s podmínkami této Licenční dohody s koncovým 
uživatelem nesouhlasíte, „produkt“ neinstalujte ani nepoužívejte. Naopak jej můžete ve lhůtě 30 dní od zakoupení 
vrátit spolu se všemi souvisejícími materiály v místě zakoupení za plným vrácením kupní ceny, po odečtení 
přepravních a manipulačních nákladů. Tuto možnost vrácení nelze využít, pokud jste přijali nebo váš zástupce, 
včetně vašeho prodejce Milestone (vaším jménem), přijal tuto Licenční dohodu s koncovým uživatelem před 
zakoupením nebo v průběhu zakoupení „produktu“. Dále se tato možnost vrácení nevztahuje na produkty 
Milestone Husky a související hardware. „Produkt“ je chráněn autorským právem a mezinárodními úmluvami na 
ochranu autorských práv, i dalšími zákony a úmluvami na ochranu práv duševního vlastnictví. Dovolujeme si vás 
upozornit, že všechny softwarové součásti „produktu“ vám nejsou prodány, je k nim pouze poskytnuta licence. 
Udělení licence na „produkt“ nepředstavuje pronájem nebo prodej práv duševního vlastnictví ani převod 
vlastnictví jakýchkoli práv duševního vlastnictví k „produktu“. 
 
U produktů Milestone, u kterých je vyžadován licenční kód softwaru (SLC), je licence, jež vám byla poskytnuta, 
identifikována licenčním kódem softwaru, který jste obdrželi při zakoupení „produktu“. 
 
Přidružené společnosti. Licence, která vám byla udělena v rámci této licenční dohody s koncovým uživatelem 
pro produkty Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert a/nebo Milestone XProtect Professional+, 
vám umožňuje udělit přístup a povolit používání takového „produktu“ vašim přidruženým společnostem a jejich 
příslušným zaměstnancům, zástupcům a dalším osobám, kteří pro vaše přidružené společnosti pracují, za 
předpokladu, že budete vždy plně odpovědni za zajištění, aby přístup a používání „produktu“ ze strany 
přidružených společností byl vždy v souladu s podmínkami této licenční dohody s koncovým uživatelem. Toto 
právo se dále vztahuje na doplňky a komponenty Milestone, které jste si zakoupili k produktům Milestone 
XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert a/nebo Milestone XProtect Professional+. Zajistíte, aby se (i) 
vaše přidružené společnosti podrobily této licenční dohodě s koncovým uživatelem ještě před tím, než jim bude 
udělen přístup k „produktu“, a (ii) aby vaše přidružené společnosti dodržovaly podmínky této licenční dohody s 
koncovým uživatelem. Pro účely této licenční dohody s koncovým uživatelem se pojem „přidružené společnosti“ 
vztahuje na jakýkoli podnikový subjekt, který je přímo nebo nepřímo řízen vámi, řídí vás nebo je řízen společně s 
vámi, přičemž „řízením“ se rozumí vlastnictví více než padesát procent hlasovacích cenných papírů opravňujících 
k právu volit nebo jmenovat většinu představenstva nebo obdobného řídícího orgánu.  
 
Přijetí bezobslužných vzdálených aktualizací. Správce systémů ve vaší organizaci se může nyní nebo 
v budoucnu rozhodnout, že bude používat nástroj nebo metodu operačního systému umožňující vzdálené a 
bezobslužné aktualizace softwarových produktů ve vašem počítači. Příkladem takového nástroje je Milestone 
Software Manager. V případě, že bude pomocí takového nástroje „produkt“ bezobslužně aktualizován, nemusí se 
zobrazit výzva k přijetí Licenční dohody s koncovým uživatelem pro nový „produkt“. Přijetím této Licenční dohody 
s koncovým uživatelem udělujete správci systémů právo, aby vaším jménem přijímal Licenční dohody s 
koncovým uživatelem pro budoucí aktualizace produktů. 
 
Aktivace v AWS Cloud. Milestone produkty XProtect VMS jsou také dodávané ve formátu Amazon Machine 
Image („AMI“) v rámci modelu „používání vlastní licence“ („BYOL“) nebo s přiloženou licencí pro Milestone 
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XProtect® Essential+ a lze je aktivovat v infrastruktuře služeb AWS cloud pomocí přidruženého skriptu 
CloudFormation. Tento skript provádí výchozí aktivaci „produktu“ v novém virtuálním soukromém cloudu („VPC“) 
pod vaším účtem AWS. Skript CloudFormation nebo jím vytvořenou výchozí aktivaci můžete upravit do té míry, 
do jaké to aktivace „produktu“ ve vaší specifické infrastruktuře služeb AWS cloud vyžaduje. Skript 
CloudFormation je poskytován „tak, jak je“, bez jakékoli záruky, včetně, ale bez omezení, předpokládané záruky 
vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Milestone výslovně odmítá jakoukoli záruku a nepřijímá jakoukoli 
odpovědnost za úpravy skriptu CloudFormation nebo jím vytvořenou výchozí aktivaci. Veškeré riziko a 
odpovědnost vyplývající ze aktivaci a používání aktivovaného „produktu“ je na vás jako na uživateli. 
 
Práva k duševnímu vlastnictví. Veškeré vlastnické nároky a práva, včetně autorských práv k „produktu“ a 
veškerým jeho kopiím, vlastní společnost Milestone. V případě, že k „produktu“ přispěla třetí strana, vlastní tyto 
vlastnické nároky a práva k těmto příspěvkům, avšak pouze je, naši poskytovatelé licencí. Veškerá práva, která 
nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena pro společnost Milestone. 
Tento „produkt“ může zahrnovat technologii HEVC/H.265, která je licencována na základě licence HEVC 
Advance Patent Portfolio License, a na použití této technologie se vztahuje jeden nebo více patentových nároků 
uvedených na stránkách patentlist.hevcadvance.com. 
 
Porušení práv třetích stran. Společnost Milestone je odpovědná za to, aby zajistila, že „produkt“ neporušuje 
žádná práva třetích stran na duševní vlastnictví, v případě patentů však a) pouze patenty udělené a publikované 
ve Spojených státech amerických nebo Evropské unii k datu zakoupení a b) pouze v případě, že by „produkt“ 
porušoval práva jako samostatný produkt, který není používán společně s jinými produkty nebo technologiemi. 
V případě, že by proti vám bylo vedeno jakékoli řízení týkající se takového porušení práv, jste povinni na to 
společnost Milestone bezodkladně písemně upozornit. Společnost Milestone následně případ převezme do své 
výhradní režie a ujme se také všech právních nákladů s ním souvisejících. Společnost Milestone bude mít 
neodvolatelnou plnou moc k tomu, aby vedla soudní spor svým jménem nebo vyjednala vyrovnání za údajné 
porušení práv s vámi jako uživatelem. Společnost Milestone bude mít právo podle vlastního zvážení buď obstarat 
pro vás pokračování práv na používání „produktu“, nebo ukončit porušení práv tím, že „produkt“ upraví nebo 
nahradí jiným produktem s velmi podobnými funkcemi, nebo – pokud společnost Milestone nemůže žádné 
z těchto náprav dosáhnout s přiměřenými náklady – s okamžitou platností ukončit platnost této Licenční dohody s 
koncovým uživatelem. V případě ukončení nebudete mít vůči společnosti Milestone žádné další nároky, mimo 
jiné včetně práva na náhradu nebo odškodnění. 
 
Odstraňování chyb. Chyba nebo vada v „produktu“ bude považována za závažnou pouze v případě, že bude 
mít vliv na funkčnost „produktu“ jako celku nebo bude bránit v provozu „produktu“. Pokud během 90 (devadesáti) 
dnů od zakoupení „produktu“ prokážete, že v něm existuje závažná chyba nebo vada, bude společnost Milestone 
podle vlastního zvážení povinna i) doručit novou kopii „produktu“ bez této závažné chyby či vady, ii) bezplatně 
opravit nebo zmírnit tuto chybu či vadu nebo iii) ukončit platnost této Licenční dohody s koncovým uživatelem a 
vrátit vám veškeré zaplacené licenční poplatky, jakmile vrátíte všechny kopie „produktu“. Ustanovení v tomto 
článku představují vaše jediné možnosti náhrady v případě chyby či vady v „produktu“. 
 
Vyloučení záruk. Pokud vám společnost Milestone neposkytla specifickou záruku jako součást dokumentace 
k vašemu „produktu“, společnost Milestone výslovně vylučuje veškeré záruky za „produkt“. „Produkt“ a veškerá 
související dokumentace se poskytuje „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné či 
předpokládané, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Veškerá 
rizika vyplývající z používání či provozu „produktu“ nadále nesete jako uživatelé. Dovolujeme si vás upozornit, že 
„produkt“, pokud se používá s určitým vybavením či jiným softwarem, vám může umožnit provádění dohlížecích 
akcí a zpracování dat, která mohou být omezena příslušnými zákony, zejména zákony na ochranu osobních 
údajů a trestními zákony, nebo s nimi mohou být v rozporu. Výhradní odpovědnost za ověření souladu vašeho 
používání s platnými zákony nesete vy jako uživatel. 
 
Zakázané použití. „Produkt“ lze aplikovat a používat pouze v souladu s platnými právními předpisy daného státu 
či oblasti, ve které je použit. Toto ustanovení se mimo jiné vztahuje na možná právní omezení vztahující se k 
položkám, které prostřednictvím „produktu“ sledujete a nahráváte, dále k postupu, jakým nahraná a ostatní data v 
„produktu“ uchováváte, a také na způsob zacházení s těmito údaji poté, co jsou z „produktu“ exportována. 
Uživatel je povinen plně se s těmito právními omezeními seznámit a dodržovat je. Společnost Milestone nenese 
žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé či následné ztráty a škody vzniklé následkem porušování výše 
uvedených právních předpisů anebo omezení. 
 
Tato licence se netýká použití „produktu“ k účelům sloužícím k porušování lidských práv libovolné osoby podle 
Všeobecné deklarace lidských práv OSN nebo k souvisejícím účelům. Veškeré takové použití je zakázáno a 
jedná se o závažné porušení této Licenční dohody s koncovým uživatelem, jehož následkem je okamžité 
ukončení její platnosti bez předchozího oznámení. Veškeré další používání „produktu“ je od takové chvíle 
nezákonné. 
 
Ochrana soukromí a údajů. Prohlašujete a potvrzujete, že jste si vědom(a), že tento produkt shromažďuje a 

zpracovává osobní údaje poskytnuté prostřednictvím jakéhokoli zdroje videa, včetně kamer, digitálních 

videorekordérů, síťových videorekordérů nebo jakýmkoli jiným způsobem, a že společnost Milestone a její 
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poskytovatelé licencí nenesou žádnou odpovědnost ani závazky za způsob, jakým jsou tyto osobní údaje 

shromažďovány a zpracovávány jako vstupy do produktu nebo používáním produktu, jeho kvalitu nebo jeho 

dostatečnost ani nebudou mít žádný nezávislý přístup k těmto shromažďovaným a zpracovávaným osobním 

údajům a že společnost Milestone a její poskytovatelé licencí nenesou žádnou odpovědnost ani závazky pokud 

jde o vaše práva a povinnosti podle jakéhokoli platného zákona o shromažďování, zpracovávání nebo používání 

osobních údajů, včetně GDPR a jakýchkoli jiných zákonů na ochranu soukromí a údajů. 

 

Copenhagen Clause. Společnost Milestone je signatářem Copenhagen Letter, který představuje technologickou 
deklaraci usilující o otevřenou a poctivou veřejnou diskusi o vlivu technologií a o tom, jak by technologie měly 
zlepšit kvalitu života. My, kteří vytváříme technologie, se musíme zamýšlet nad tím, jak technologie ovlivňují 
lidské potřeby a chování a jak můžeme podporovat odpovědné využívání technologií. Společnost Milestone 
doporučuje partnerům nejen aby se zapojili do této důležité diskuse o odpovědném využívání technologií, ale aby 
také podepsali Copenhagen Letter na webu https://www.milestonesys.com/company-news/milestone/csr/the-
copenhagen-letter/ a zahrnuli tak příslušnou doložku Copenhagen Clause do vlastních smluvních ujednání. 
 
Omezení odpovědnosti. Ustanovení tohoto článku se uplatní v rozsahu maximálně povoleném platnými zákony. 
Společnost Milestone ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoliv speciální, 
náhodné, nepřímé či následné škody jakéhokoliv druhu (například škody vyplývající ze ztráty obchodního zisku, 
přerušení podnikání, ztráty obchodních informací či z jakékoliv jiné peněžní ztráty) a ani jakoukoliv odpovědnost 
za produkt (s výjimkou ublížení na zdraví) vyplývající z používání či nemožnosti používat „produkt“ či z poskytnutí 
nebo neposkytnutí řádné podpory, a to ani v případě, že společnost Milestone byla na možnost vzniku takových 
škod upozorněna. S výjimkou případů úmyslného porušení či hrubé nedbalosti bude veškerá odpovědnost 
společnosti Milestone a jejích dodavatelů omezena částkou, kterou jste za „produkt“ skutečně uhradili. 
 
Licence třetích stran. „Produkty“ zahrnují práva k používání určitého softwaru třetích stran, jak je uvedeno v 
dokumentaci ke konkrétnímu „produktu“. „Produkty“ můžete používat a propojovat s jinými softwary třetích stran. 
Při jejich instalaci pro váš účel máte povinnost prostudovat a získat uživatelská práva k tomuto softwaru třetích 
stran.  
 
Životní cyklus „produktu“ společnosti Milestone. Na Vaše používání „produktu“ se rovněž vztahuje Životní 
cyklus „produktu“ společnosti Milestone, viz https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/product-
lifecycle/. V souladu s Životním cyklem „produktu“ společnosti Milestone je aktivace licence k dispozici po dobu 
10 let od všeobecné dostupnosti „produktu“. Po 10 letech již nemusí být možné přidávat nová zařízení IP a/nebo 
vyměňovat zařízení IP připojená k „produktu“ a aktivovaná v „produktu“. V souladu s touto licenční dohodou s 
koncovým uživatelem však budete mít právo používat „produkt“ a stávající systém XProtect bude nadále 
fungovat. 
 
Různé. (a) Máte právo vytvářet takový počet kopií „produktu“, jaký potřebujete pro účely zálohování a archivace, 
přičemž jste povinni na těchto kopiích reprodukovat veškerá upozornění o vlastnických právech. (b) „Produkt“ 
nesmíte distribuovat, sublicencovat ani jinak zpřístupnit třetím stranám, pokud to není výslovně povoleno v této 
licenční dohodě s koncovým uživatelem. (c) Nesmíte provést zpětnou analýzu, dekompilaci, úpravu ani rozložení 
jakékoli části „produktu“ s výjimkou rozsahu povoleného platnými zákony, který nelze smluvně vyloučit. (d) Tato 
licenční dohoda s koncovým uživatelem je nepřevoditelná kromě případů, pokud se převádí vlastnický podíl 
zahrnující „produkt“ společnosti Milestone, kdy můžete trvale postoupit všechna svá práva k tomuto „produktu“ 
nabyvateli, pokud nabyvatel souhlasí s podmínkami této licenční dohody s koncovým uživatelem. 
 
Kontrola vývozu. Rozsah vašich práv i licence udělené v rámci této licenční dohody s koncovým uživatelem 
budou podléhat veškerým platným sankcím, nařízením o kontrole vývozu nebo jiným opatřením omezujícím 
obchod, zavedeným Organizací spojených národů, Spojenými státy americkými, Spojeným královstvím, 
Dánskem a/nebo Evropskou unií. „Produkt“ nelze používat ani nelze uplatňovat žádná licenční práva udělená 
podle této dohody, pokud je takové použití zakázáno nebo podléhá jakýmkoli platným sankcím, nařízením 
o kontrole vývozu nebo jiným opatřením omezujícím obchod. Společnost Milestone není povinna licencovat ani 
poskytovat produkty Milestone, pokud by to podléhalo sankcím nebo bylo v rozporu s platnými zákony či předpisy 
o kontrole vývozu. 
 
Ukončení. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost Milestone může ukončit tuto licenční dohodu s 
koncovým uživatelem, pokud nedodržíte její podmínky a/nebo pokud nedodržíte platné požadavky na kontrolu 
exportu, nebo proto, aby společnost Milestone mohla splnit příslušné požadavky na kontrolu exportu, přičemž 
nemáte právo požadovat náhradu škody, vrácení peněz nebo jakoukoli kompenzaci. V takovém případě jste 
povinni ihned přestat používat „produkt“, zničit všechny jeho kopie a toto zničení písemně potvrdit. 
 
Oddělitelnost. Pokud soud nebo vládní úřad příslušné jurisdikce určí, že některé ustanovení této Licenční 
dohoda s koncovým uživatelem je neplatné, nevymahatelné nebo vymahatelné pouze v omezeném rozsahu, 
bude tato Licenční dohoda s koncovým uživatelem nadále plně platná v celém rozsahu s výjimkou daného 
vyloučeného nebo omezeného ustanovení.  
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Úplnost dohody. Tato Licenční dohoda s koncovým uživatelem představuje úplnou a celou dohodu obou stran 
týkající se jejího předmětu a nadále se vylučuje platnost veškerých písemných a ústních ujednání, jež mohla 
předcházet uzavření této Licenční dohody s koncovým uživatelem, veškerých předpokládaných záruk a 
veškerých běžných pravidel nebo zákonných norem, které zde nejsou výslovně uvedeny. 
 
Rozhodné právo. Tato Licenční dohoda s koncovým uživatelem a smlouva mezi vámi a společností Milestone 
se řídí dánským právem a jediným a příslušným soudem pro řešení veškerých sporů v souladu s touto smlouvou 
je Městský soud v Kodani. 
 
Podmínky a omezení licence, instalace a použití. Produkty XProtect VMS Milestone podporují zařízení IP. 
Zařízením IP může být kamera, videopřevodník, video služba nebo jiné typy video a ne-video zařízení, které jsou 
adresovány prostřednictvím jedinečné IP adresy v použité instalaci produktu. U zařízení IP s jednou IP adresou 
zahrnutou do seznamu podporovaných zařízení Milestone je potřeba jedna licence k zařízení na každé zařízení 
IP připojené a povolené v „produktu“. Pro zařízení IP s více než jednou povolenou IP adresou je počet 
požadovaných licencí k zařízení uveden v seznamu podporovaných zařízení Milestone. Podporovaná zařízení 
IP, požadovaný počet licencí a výjimky v seznamu podporovaných zařízení najdete na adrese 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. Pro zařízení IP s jednou IP 
adresou platí následující výjimky: (i) pro zařízení IP připojená k produktu prostřednictvím mezilehlého zařízení 
nebo mezilehlého systému je vyžadována jedna licence k zařízení na povolený video kanál; (ii) zařízení IP s více 
objektivy nebo senzory a kodéry až s 16 připojenými analogovými kamerami se počítají jako pouze jedno 
zařízení IP; (iii) pro kodéry s více než 16 kanály je vyžadována jedna licence k zařízení na povolený video kanál. 
Mohou platit další zvláštní výjimky, podrobnosti najdete v seznamu podporovaných zařízení Milestone. 
 
Pro zařízení IP, která nejsou zahrnuta v seznamu podporovaných zařízení Milestone, a pro ovladač služby 
zpracování videa v MIP SDK Milestone platí následující: (i) zařízení IP s možnostmi videa vyžadují jednu licenci k 
zařízení na povolený video kanál a (ii) zařízení IP bez funkcí videa vyžadují jednu licenci k zařízení na IP adresu. 
Na konkrétní produkty XProtect® VMS se mohou vztahovat zvláštní licenční podmínky, viz konkrétní podmínky 
produktů. (iii) Ovladač služby zpracování videa vyžaduje při přijímání videa z jakéhokoli připojeného systému ke 
zpracování videa nebo z přímo či nepřímo připojeného zařízení jednu licenci k zařízení na povolený video kanál. 
 
Shromažďování a registrace systémových dat.  Aktivací licencí k „produktu“ souhlasíte s výměnou a uložením 
základních systémových dat (např. počet používaných zařízení) v licenčním systému společnosti Milestone. Ke 
každé licenci a každému zařízení připojenému k systému je vygenerován unikátní klíč. Společnost Milestone 
shromažďuje adresy MAC připojených zařízení a vede evidenci o tom, kolikrát jsou kamery registrovány a 
odstraněny, aby bylo používání každé licence v souladu s Licenční dohodou s koncovým uživatelem. Společnost 
Milestone také registruje IP adresu serveru, který licenci aktivoval. U systémů, které používají oznámení typu 
push společnosti Milestone, eviduje Milestone identifikátor GUID (Globally Unique Identifier – celosvětově 
unikátní identifikátor) mobilního serveru a mobilního zařízení, které jsou registrované pro přijímání těchto 
oznámení, a emailové adresy zaregistrované pro příjem oznámení typu push. Pokud spolu s tímto „produktem“ 
používáte jakékoli zásuvné moduly nebo jiné integrované aplikace, budou při aktivaci licencí k „produktu“ 
základní údaje o těchto aplikacích také shromažďovány a odesílány společnosti Milestone. Údaje o 
integrovaných aplikacích zahrnují informace, jako jsou například: název výrobce a název a verzi integrace. 
Účelem sběru a uchovávání systémových dat je, aby mohla společnost Milestone a její distribuční partneři 
prosazovat správu licencí produktů společnosti Milestone. Pro integrované aplikace bude společnost Mileston 
shromažďovat data pro statistické a analytické účely. Zavazujete se data přenášená do této služby online 
neměnit, neupravovat ani do nich žádným jiným způsobem nezasahovat. 
 
Údaje koncových uživatelů, obecné nařízení o ochraně osobních údajů: Pokud si zakoupíte licenci k 
„produktu“ přes distribučního partnera, obchodní informace o vaší firmě budou registrovány u společnosti 
Milestone. Možná budete muset poskytnout společnosti Milestone informace o kontaktních osobách ve formě 
jména, e-mailu a telefonního čísla. Za účelem shromažďování těchto údajů a jejich dalšího využití společností 
Milestone můžete být požádáni o registraci svého účtu v souladu s pravidly stanovenými společností Milestone. 
Pokud vás společnost Milestone požádá o registraci účtu, nebude vám udělená licence aktivována dříve, než 
bude váš účet zaregistrován, než budou prostřednictvím tohoto účtu poskytnuty požadované údaje a společnost 
Milestone Vás bude moci ověřit jako koncového uživatele „produktu“. Účelem shromažďování a uchovávání 
těchto informací během doby používání licence je umožnit společnosti Milestone ověřit koncového uživatele jako 
držitele licence k „produktu“, a to i pro účely kontroly exportu, a také umožnit společnosti Milestone a jejím 
distribučním partnerům prosazovat správu licencí, provádět obchodní programy společnosti Milestone a 
poskytovat technickou podporu k „produktu“. Společnost Milestone je správcem údajů s ohledem na 
shromážděné a používané osobní údaje podle této smlouvy. Společnost Milestone zpracovává osobní údaje v 
souladu se Zásadami ochrany osobních údajů (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
Tato Licenční dohoda s koncovým uživatelem platí pro všechny „produkty“, přičemž obecné a zvláštní smluvní 
podmínky platí pro uvedené konkrétní produkty, jak je popsáno v následujících částech: 
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Milestone XProtect ®VMS  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Instalace a použití – pro produkt XProtect Corporate platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. Součást „produktu“ „Management Server“ může být nainstalována do neomezeného počtu počítačů 
označených jako „Management Servers“ a na případném klastrovém „serveru s podporou převzetí služeb 
při selhání“ v licenčním kódu softwaru.  

2. Součást produktu „záznamový server“ může být nainstalována do neomezeného počtu počítačů určených 
jako „záznamové servery“ nebo „záložní záznamové servery“. Je nezbytné, aby „záznamové servery “ i 
„záložní záznamové servery“ byly spravovány výše uvedenými Management Servers. 

3. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
4. Instalací „produktu“ rovněž souhlasíte s dodržováním licenčních podmínek společnosti Microsoft pro 

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

5. Oprávnění k používání „produktu“ máte, až na výjimky uvedené níže v odstavcích 9 a 10, pouze vy, vaši 
zaměstnanci či jiné osoby, které pro vás pracují, včetně orgánů činných v trestním řízení, jež pro vás 
provádějí vyšetřování, a to bez ohledu na to, zda jde o používání přímé či nepřímé. „Produkt“ tedy nesmí 
být například obsluhován ani jakkoli používán vašimi zákazníky nebo jinými třetími stranami, s výjimkou 
vašich přidružených společností, jak je uvedeno výše, srv. obecné podmínky této licenční dohody s 
koncovým uživatelem, část „Přidružené společnosti”.    

6. „Produkt“ lze používat pouze za účelem kontroly a dohledu v nemovitosti či na pozemku, které vlastníte či 
spravujete vy nebo vaše přidružené společnosti, nebo jste získali a stále máte potřebná právní povolení 
pro kontrolu a monitorování nemovitosti či na pozemku, které nevlastníte ani nespravujete. 

7. Použitím modulu Milestone Federated Architecture lze „Produkt“ bez dodatečných licenčních požadavků 
připojit k dalším systémům XProtect Corporate či XProtect Expert, za předpokladu, že je federovaný 
systém řádným způsobem licencován.  

8. Prostřednictvím Milestone Interconnect lze Produkt použít k připojení ostatních zařízení řady Milestone 
softwaru pro správu videa, jakož i dalších schválených produktů Milestone (aktuální seznam 
kompatibilních produktů naleznete na webových stránkách 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility/), jejichž vlastníkem jste vy nebo třetí strana. Modul Milestone Interconnect lze 
používat za následujících podmínek: a) jakýkoli propojený systém je plně licencován a oprávněně získán 
na základě licenčních práv, b) prostřednictvím koupě či předplatného jste získali licence ke kamerám 
Milestone Interconnect, které budou přístupné v systému XProtect Corporate.  

9. Třetí strany jsou oprávněny použitím Milestone Federated Architecture Produkt dálkově ovládat a 
spravovat, jste-li držitelem nezbytných právních povolení k provádění kontroly a dohledu. 

10. Prostřednictvím softwaru Milestone Interconnect můžete vy i třetí strana „produkt“ dálkově ovládat a 
spravovat za následujících podmínek: a) třetí strana nebo vy jste na základě oprávněné koupě zařízení či 
prostřednictvím předplatného získali licence ke kamerám Milestone Interconnect, které budou přístupné v 
centrálním systému XProtect Corporate, a b) jste držitelem nezbytných právních povolení k provádění 
kontroly a dohledu. 

11. Pokud je „produkt“ používán s mapovými aplikacemi třetích stran (například Google Maps, Microsoft® 
BingTM Maps nebo OpenStreetMap), je vaší výhradní odpovědností zajistit, abyste k používání těchto 
mapových aplikací získali příslušná zákonná práva a abyste je používali v souladu s obchodními 
podmínkami těchto používaných aplikací třetích stran. 

12. „Produkt“ můžete také použít se službou Milestone Map Service, která vám umožní přístup k údajům 
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)©. Tyto údaje vám budou poskytovány „tak, jak jsou“, 
včetně zajištění dostupnosti s vynaložením nejvyššího úsilí a bez jakékoli záruky, výslovné nebo 
předpokládané, ať již týkající se právního titulu, přesnosti, absence chyb, vhodnosti pro konkrétní účel 
nebo jiných záležitostí. Jakékoli škody vzniklé v důsledku používání služby Milestone Map Service jsou 
odmítnuty.  

13. Advanced Audio Coding (AAC). Vzhledem k tomu, že „produkt“ obsahuje funkci AAC, platí následující 
ustanovení: AAC je licencovaná technologie a jako taková vyžaduje licenci podle platných patentů v 
portfoliu patentů AAC.  Licenci na AAC je možné získat u VIA LICENSING CORPORATION. Omezený 
počet licencí AAC je k dispozici prostřednictvím vašeho „produktu“ u společnosti Milestone Systems. 
Každý produkt Milestone, který podporuje funkci AAC, obsahuje dvě licence pro zobrazovací klienty se 
základní licencí. Jsou-li zapotřebí více než dva zobrazovací klienty, budete si muset zakoupit další balíčky 
licencí. 

14. Berete na vědomí požadavek, že produkt může být používán pouze s tolika zařízeními IP, na kolik jste 
získali licence k zařízení v souladu s pravidly specifikovanými v obecných podmínkách licenční dohody s 
koncovým uživatelem, „Podmínky a omezení licence, instalace a použití“. 
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Milestone XProtect® Expert 
Instalace a použití – pro produkt XProtect Expert platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. Součást „produktu“ „Management Server“ může být nainstalována do neomezeného počtu počítačů 
označených jako „Management Servers“ a na případném klastrovém „serveru s podporou převzetí služeb 
při selhání“ v licenčním kódu softwaru.  

2. Součást produktu „záznamový server“ může být nainstalována do neomezeného počtu počítačů určených 
jako „záznamové servery“ nebo „záložní záznamové servery“. Je nezbytné, aby „záznamové servery “ i 
„záložní záznamové servery“ byly spravovány výše uvedenými Management Servers. 

3. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
4. Instalací „produktu“ rovněž souhlasíte s dodržováním licenčních podmínek společnosti Microsoft pro 

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

5. Oprávnění k používání „produktu“ máte, až na výjimky uvedené níže v odstavcích 6 a 7, pouze vy, vaši 
zaměstnanci či jiné osoby, které pro vás pracují, včetně orgánů činných v trestním řízení, jež pro vás 
provádějí vyšetřování, a to bez ohledu na to, zda jde o používání přímé či nepřímé. „Produkt“ tedy nesmí 
být například obsluhován ani jakkoli používán vašimi zákazníky nebo jinými třetími stranami, s výjimkou 
vašich přidružených společností, jak je uvedeno výše, srv. obecné podmínky této licenční dohody s 
koncovým uživatelem, část „Přidružené společnosti”. 

6. Třetí strany jsou oprávněny prostřednictvím Milestone Federated Architecture „produkt“ dálkově ovládat a 
spravovat, až na výjimky uvedené níže v odstavci 7, jste-li držitelem nezbytných právních povolení k 
provádění kontroly a dohledu. 

7. Prostřednictvím softwaru Milestone Interconnect můžete vy i třetí strana „produkt“ dálkově ovládat a 
spravovat za následujících podmínek: a) třetí strana nebo vy jste na základě oprávněné koupě zařízení či 
prostřednictvím předplatného získali licence ke kamerám Milestone Interconnect, které budou přístupné v 
centrálním systému XProtect Corporate, a b) jste držitelem nezbytných právních povolení k provádění 
kontroly a dohledu. 

8. Pokud je „produkt“ používán s mapovými aplikacemi třetích stran (například Google Maps, Microsoft® 
BingTM Maps nebo OpenStreetMap), je vaší výhradní odpovědností zajistit, abyste k používání těchto 
mapových aplikací získali příslušná zákonná práva a abyste je používali v souladu s obchodními 
podmínkami těchto používaných aplikací třetích stran. 

9. „Produkt“ můžete také použít se službou Milestone Map Service, která vám umožní přístup k údajům 
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)©. Tyto údaje vám budou poskytovány „tak, jak jsou“, 
včetně zajištění dostupnosti s vynaložením nejvyššího úsilí a bez jakékoli záruky, výslovné nebo 
předpokládané, ať již týkající se právního titulu, přesnosti, absence chyb, vhodnosti pro konkrétní účel 
nebo jiných záležitostí. Jakékoli škody vzniklé v důsledku používání služby Milestone Map Service jsou 
odmítnuty. 

10. Advanced Audio Coding (AAC). Vzhledem k tomu, že „produkt“ obsahuje funkci AAC, platí následující 
ustanovení: AAC je licencovaná technologie a jako taková vyžaduje licenci podle platných patentů v 
portfoliu patentů AAC.  Licenci na AAC je možné získat u VIA LICENSING CORPORATION. Omezený 
počet licencí AAC je k dispozici prostřednictvím vašeho „produktu“ u společnosti Milestone Systems. 
Každý produkt Milestone, který podporuje funkci AAC, obsahuje dvě licence pro zobrazovací klienty se 
základní licencí. Jsou-li zapotřebí více než dva zobrazovací klienty, budete si muset zakoupit další balíčky 
licencí. 

11. Berete na vědomí požadavek, že produkt může být používán pouze s tolika zařízeními IP, na kolik jste 
získali licence k zařízení v souladu s pravidly specifikovanými v obecných podmínkách licenční dohody s 
koncovým uživatelem, „Podmínky a omezení licence, instalace a použití“. 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Instalace a použití – pro produkt XProtect Professional+ platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. Součást „produktu“ „Management Server“ může být nainstalována do neomezeného počtu počítačů 
označených jako „Management Servers“ a na případném klastrovém „serveru s podporou převzetí služeb 
při selhání“ v licenčním kódu softwaru.  

2. Součást „produktu“ „záznamový server“ může být nainstalována do neomezeného počtu počítačů 
určených jako Záznamové servery. Záznamové servery musí být spravovány Management Servers 
určenými výše. 

3. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
4. Instalací „produktu“ rovněž souhlasíte s dodržováním licenčních podmínek společnosti Microsoft pro 

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

5. Oprávnění k používání „produktu“ máte, až na výjimky uvedené níže v odstavci 6, pouze vy a vaši 
zaměstnanci, případně jiné osoby, které pro vás pracují, včetně orgánů činných v trestním řízení, jež pro 
vás provádějí vyšetřování, a to bez ohledu na to, zda jde o používání přímé či nepřímé. „Produkt“ tedy 
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nesmí být například obsluhován ani jakkoli používán vašimi zákazníky nebo jinými třetími stranami, s 
výjimkou vašich přidružených společností, jak je uvedeno výše, srv. obecné podmínky této licenční 
dohody s koncovým uživatelem, část „Přidružené společnosti”. 

6. Prostřednictvím softwaru Milestone Interconnect můžete vy i třetí strana „produkt“ dálkově ovládat a 
spravovat za následujících podmínek: a) získala-li třetí strana či vy, a to na základě oprávněné koupě 
zařízení či prostřednictvím předplatného, licence ke kamerám Milestone Interconnect, které budou 
přístupné v centrálním systému Milestone XProtect Corporate a b) jste-li držitelem nezbytných právních 
povolení k provádění kontroly a dohledu. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Vzhledem k tomu, že „produkt“ obsahuje funkci AAC, platí následující 
ustanovení: AAC je licencovaná technologie a jako taková vyžaduje licenci podle platných patentů v 
portfoliu patentů AAC.  Licenci na AAC je možné získat u VIA LICENSING CORPORATION. Omezený 
počet licencí AAC je k dispozici prostřednictvím vašeho „produktu“ u společnosti Milestone Systems. 
Každý produkt Milestone, který podporuje funkci AAC, obsahuje dvě licence pro zobrazovací klienty se 
základní licencí. Jsou-li zapotřebí více než dva zobrazovací klienty, budete si muset zakoupit další balíčky 
licencí. 

8. Berete na vědomí požadavek, že produkt může být používán pouze s tolika zařízeními IP, na kolik jste 
získali licence k zařízení v souladu s pravidly specifikovanými v obecných podmínkách licenční dohody s 
koncovým uživatelem, „Podmínky a omezení licence, instalace a použití“. 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Instalace a použití – pro produkt XProtect Express+ platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. Součást „produktu“ „Management Server“ může být nainstalována do jednoho (1) počítače nebo 
počítačového klastru označeného jako „Management Server“ a na případném klastrovém „serveru s 
podporou převzetí služeb při selhání“ v licenčním kódu softwaru.  

2. Součást produktu „záznamový server“ může být nainstalována do jednoho (1) počítače určeného jako 
Záznamový server. Záznamový server musí být spravován vyhrazeným Management Server určeným 
výše. 

3. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
4. Instalací „produktu“ rovněž souhlasíte s dodržováním licenčních podmínek společnosti Microsoft pro 

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

5. Oprávnění k používání „produktu“ máte, až na výjimky uvedené níže v odstavci 6, pouze vy a vaši 
zaměstnanci, případně jiné osoby, které pro vás pracují, včetně orgánů činných v trestním řízení, jež pro 
vás provádějí vyšetřování, a to bez ohledu na to, zda jde o používání přímé či nepřímé. „Produkt“ tedy 
nesmí žádným způsobem provozovat nebo používat například vaši zákazníci nebo jiné třetí strany. 

6. Prostřednictvím softwaru Milestone Interconnect můžete vy i třetí strana „produkt“ dálkově ovládat a 
spravovat za následujících podmínek: a) získala-li třetí strana či vy, a to na základě oprávněné koupě 
zařízení či prostřednictvím předplatného, licence ke kamerám Milestone Interconnect, které budou 
přístupné v centrálním systému Milestone XProtect Corporate a b) jste-li držitelem nezbytných právních 
povolení k provádění kontroly a dohledu. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Vzhledem k tomu, že „produkt“ obsahuje funkci AAC, platí následující 
ustanovení: AAC je licencovaná technologie a jako taková vyžaduje licenci podle platných patentů v 
portfoliu patentů AAC.  Licenci na AAC je možné získat u VIA LICENSING CORPORATION. Omezený 
počet licencí AAC je k dispozici prostřednictvím vašeho „produktu“ u společnosti Milestone Systems. 
Každý produkt Milestone, který podporuje funkci AAC, obsahuje dvě licence pro zobrazovací klienty se 
základní licencí. Jsou-li zapotřebí více než dva zobrazovací klienty, budete si muset zakoupit další balíčky 
licencí. 

8. Berete na vědomí požadavek, že produkt může být používán pouze s tolika zařízeními IP, na kolik jste 
získali licence k zařízení v souladu s pravidly specifikovanými v obecných podmínkách licenční dohody s 
koncovým uživatelem, „Podmínky a omezení licence, instalace a použití“. 

 

Milestone XProtect® Essential+ 
Instalace a použití – pro produkt XProtect Essential+ platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. Součást „produktu“ „Management Server“ může být nainstalována do jednoho (1) počítače nebo 
počítačového klastru označeného jako „Management Server“ a na případném klastrovém „serveru s 
podporou převzetí služeb při selhání“ v licenčním kódu softwaru.  

2. Součást produktu „záznamový server“ může být nainstalována do jednoho (1) počítače určeného jako 
Záznamový server. Záznamový server musí být spravován vyhrazeným Management Server určeným 
výše. 

3. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
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4. Instalací „produktu“ rovněž souhlasíte s dodržováním licenčních podmínek společnosti Microsoft pro 
software Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-
server-downloads). 

5. „Produkt“ se smí používat pouze pro dohled či pro jiné účely zaznamenávání videa na majetku či půdě, 
které vlastníte či ovládáte. Proto nesmí být „produkt“ například používán pro dohled na majetku či půdě 
vašich zákazníků nebo klientů. 

6. „Produkt“ nainstalovaný v souladu s touto Licenční dohodou s koncovým uživatelem smí být používán na 
maximálně osmi (8) aktivovaných zařízeních IP. S ohledem na toto omezení na osm (8) aktivovaných 
zařízení IP, berete na vědomí požadavek, že produkt může být používán pouze s tolika zařízeními IP, na 
kolik jste získali licence k zařízení v souladu s pravidly specifikovanými v obecných podmínkách této 
licenční dohody s koncovým uživatelem, v části „Podmínky a omezení licence, instalace a použití“.  

7. K „produktu“ není poskytována žádná podpora kromě podpůrných informací, které lze načíst z webu 
společnosti Milestone, na což také upozorňuje informační dialogové okno v „produktu“. 
 

Klienti XProtect® 
Milestone XProtect® Smart Client 
Instalace a použití – pro produkt XProtect Smart Client platí následující:  
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a používání neomezeného počtu kopií „produktu“ 
s následujícími podmínkami a omezeními: 

1. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
2. „Produkt“ lze používat pouze ve spojení s produktem XProtect VMS nebo síťovým videorekordérem 

(Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky. Je-li „produkt“ používán společně s produktem 
XProtect VMS nebo síťovým videorekordérem (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky, lze jej 
rovněž používat s dalšími kompatibilními produkty společnosti Milestone a s produkty nebo komponenty 
třetích stran vytvořenými pomocí sady SDK Milestone nebo SDK Milestone Integration Platform. 

3. Při použití s oficiálně kompatibilními produkty společnosti Milestone může být „produkt“ používán také 
společně s produkty nebo komponenty třetích stran vytvořenými pomocí sady SDK Milestone Integration 
Platform. 

4. Používání „produktu“ je dále omezeno Licenční dohodou s koncovým uživatelem k příslušnému produktu 
XProtect VMS. 
 

Milestone XProtect® Web Client 
Instalace a použití – pro produkt XProtect Web Client platí následující: 
Společnost Milestone vám tímto poskytuje právo používat „produkt“ na neomezeném počtu počítačů a zařízení 
s následujícími podmínkami a omezeními: 

1. Použitím produktu Milestone XProtect Web Client přijímáte obecné podmínky společnosti Milestone v této 
Licenční dohodě s koncovým uživatelem.   

2. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích a zařízeních s operačními systémy, pro které byl „produkt“ 
navržen. 

3. „Produkt“ se smí používat pouze ve spojení s oficiálně podporovanou verzí serveru Milestone XProtect 
Mobile nebo vyhrazenými prostředími pro hodnocení produktu, která poskytne společnost Milestone. Viz 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/. 

 

Milestone XProtect® Mobile 
Instalace a použití – pro produkt klient XProtect Mobile platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a používání neomezeného počtu kopií „produktu“ 
s následujícími podmínkami a omezeními: 

1. „Produkt“ smí být používán pouze v zařízeních s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
2. „Produkt“ se smí používat pouze ve spojení s oficiálně podporovanou verzí serveru XProtect Mobile nebo 

vyhrazenými prostředími pro hodnocení produktu, která poskytne společnost Milestone. Viz 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-
xprotect-mobile/. 

3. Pokud je „produkt“ používán s mapovými aplikacemi třetích stran (například Google Maps, Microsoft® 

BingTM Maps nebo OpenStreetMap), je vaší výhradní odpovědností zajistit, abyste k používání těchto 

mapových aplikací získali příslušná zákonná práva a abyste je používali v souladu s obchodními 

podmínkami těchto používaných aplikací třetích stran. 

4. „Produkt“ můžete také použít se službou Milestone Map Service, která vám umožní přístup k datům 
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)©. Tyto údaje vám budou poskytovány „tak, jak jsou“, 
včetně zajištění dostupnosti s vynaložením nejvyššího úsilí a bez jakékoli záruky, výslovné nebo 
předpokládané, ať již týkající se právního titulu, přesnosti, absence chyb, vhodnosti pro konkrétní účel 
nebo jiných záležitostí. Jakékoli škody vzniklé v důsledku používání služby Milestone Map Service jsou 
odmítnuty. 

http://www.openstreetmap.org/
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5. Použití funkce videopush podléhá podmínkám licence používaného produktu XProtect VMS nebo 
jednotky Milestone Husky NVR, kdy pro každého jmenovaného uživatele klienta XProtect Mobile, který 
chce použít funkci video push, je vyžadována licence pro jednu (1) kameru v produktu XProtect VMS 
nebo jednotce Milestone Husky NVR. 

 

Milestone server XProtect® Mobile 
Instalace a použití – pro server XProtect Mobile platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a používání neomezeného počtu kopií „produktu“ 
s následujícími podmínkami a omezeními: 

1. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
2. „Produkt“ lze používat pouze ve spojení s oprávněně licencovaným produktem XProtect VMS nebo 

síťovým videorekordérem (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky. 
3. Používání serveru XProtect Mobile je dále omezeno Licenční dohodou s koncovým uživatelem k produktu 

Milestone XProtect VMS nebo síťovému videorekordéru (Network Video Recorder, NVR) Milestone 
Husky, se kterými je společně používán. 

4. Přijetím této Licenční dohody s koncovým uživatelem přijímáte tyto podmínky jménem všech koncových 
uživatelů, kterým umožníte připojit se k serveru XProtect Mobile, pokud jde o používání XProtect Mobile a 
XProtect Web Client. 

5. Používání oznámení Inteligentní připojování, Video Push a Mobile Push závisí na službách a síťovém 
připojení třetích stran, jako jsou služby oznamování a bezdrátové komunikační sítě. Kromě obecných 
omezení odpovědnosti společnosti Milestone popsaných v kapitole „Omezení odpovědnosti“ společnost 
Milestone nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající z použití nebo nemožnosti přímého či nepřímého 
použití některé z těchto funkcí, pokud je to způsobeno některou z částí sítě či služby třetí strany použité k 
poskytování těchto služeb. 

6. Využívání funkcí Inteligentní připojování a Mobile Push Notification je podmíněno platnou servisní 
smlouvou Milestone Care Plus. Společnost Milestone nenese žádnou odpovědnost za možná přerušení 
služby způsobená neobnovením krytí Milestone Care Plus včas. 

7. Na používání služby XProtect Mobile se mohou vztahovat dodatečné poplatky třetích stran, zejména 
náklady na komunikaci a předplatné služeb třetích stran. 

 

Doplňky a komponenty 
Milestone XProtect® Access 
Instalace a použití – pro produkt XProtect Access platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. „Produkt“ lze používat pouze s produktem XProtect VMS (jakýmkoli produktem XProtect VMS s výjimkou 
XProtect Essential+), schválenými OEM verzemi těchto produktů nebo síťovým videorekordérem 
(Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky, pro které byla oprávněně zakoupena či předplacena 
licence.  

2. „Produkt“ je možné provozovat z neomezeného počtu aplikací XProtect Management Application / klientů 
XProtect Management Client a produktů XProtect Smart Client připojených k systému XProtect VMS nebo 
síťovému videorekordéru (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky. 

3. Pro usnadnění komunikace se systémy třetích stran je možné na „server událostí“ v systému XProtect 
VMS nebo síťového videorekordéru (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky nainstalovat 
neomezený počet zásuvných modulů XProtect Access. Kromě všeobecných omezení odpovědnosti 
společnosti Milestone popsaných v kapitole „Omezení odpovědnosti“ společnost Milestone nepřijímá 
žádnou odpovědnost vyplývající z použití nebo nemožnosti použití produktu v případě, že by zásuvné 
moduly byly poskytnuty jinou stranou než Milestone, nebo pokud by zásuvné moduly XProtect Access 
poskytnuté společností Milestone byly použity s produkty nebo verzí produktů třetí strany, pro které nebyly 
navrženy a ověřeny. Společnost Milestone dále nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající z použití nebo 
nemožnosti použití „produktu“ způsobeného chybami jakéhokoli produktu třetí strany, se kterým je modul 
XProtect Access společně používán. 

4. „Produkt“ lze používat pouze ve spojení s oficiálně kompatibilními produkty XProtect VMS a síťovými 
videorekordéry (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky.  

5. XProtect Access se smí používat pouze pro tolik vstupů/dveří, kolik jste pro „produkt“ zakoupili a 
zaregistrovali tzv. dveřních licencí v rámci licenčního kódu softwaru. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Instalace a použití – pro produkt XProtect LPR platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. „Produkt“ lze používat pouze s produktem XProtect VMS (jakýmkoli produktem XProtect VMS s výjimkou 
XProtect Essential+), schválenými OEM verzemi těchto produktů nebo jednotkou síťového videorekordéru 
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(Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky (jakýkoli síťový videorekordér (NVR) Milestone Husky), 
pro které byla oprávněně zakoupena či předplacena licence.  

2. „Produkt“ XProtect LPR může být nainstalován do neomezeného počtu počítačů označených v licenčním 
kódu softwaru jako XProtect LPR Servers. 

3. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
4. „Produkt“ lze používat pouze ve spojení s oficiálně kompatibilními produkty XProtect VMS a síťovými 

videorekordéry (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky. Při použití s oficiálně kompatibilními 
produkty společnosti Milestone může být „produkt“ používán také společně s produkty nebo komponenty 
třetích stran vytvořenými pomocí sady SDK Milestone Integration Platform. 

5. Zásuvný modul XProtect LPR může být nainstalován do neomezeného počtu počítačů označených jako 
„server událostí“ nebo jako Záznamový server či do počítačů, na kterých běží aplikace Management 
Client. 

6. „Produkt“ XProtect LPR se smí používat pouze s tolika kamerami, kolik jste pro „produkt“ zakoupili a 
zaregistrovali kamerových licencí LPR v rámci licenčního kódu softwaru. 

7. „Produkt“ XProtect LPR License Plate Libraries (Knihovny registračních značek XProtect LPR) se smí 
instalovat na neomezený počet serverů XProtect LPR. 

8. „Produkt“ XProtect LPR se smí používat pouze s tolika knihovnami XProtect LPR License Plate Libraries, 
kolik jste jich pro „produkt“ zakoupili a zaregistrovali v rámci licenčního kódu softwaru. 

 

Milestone XProtect® Management Server Failover 
Instalace a použití – pro produkt XProtect Management Server Failover platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 
 

1. „Produkt“ lze používat pouze ve spojení s produkty XProtect Corporate společnosti Milestone a XProtect 
Expert společnosti Milestone, zejména počínaje verzí R1 2022 těchto produktů XProtect VMS společnosti 
Milestone a dále, v souladu s licenční dohodou s koncovým uživatelem společnosti Milestone vztahující se 
na tyto produkty XProtect VMS společnosti Milestone. 

2. „Produkt“ smí být používán, zobrazován a spouštěn pouze na jednom určeném systému v daném čase, a 
to výhradně pro vaše interní obchodní účely. „Určeným systémem“ se rozumí určený počítačový systém, 
na kterém poprvé spustíte „produkt“ a pro který je poskytnuta licence. „Produkt“ smí být používán pouze na 
určeném počítačovém systému s operačním systémem, pro který je „produkt“ navržen. 

3. Pokud dočasně nemůžete používat „produkt“ na určeném systému z důvodů, které nemůžete ovlivnit, 
můžete „produkt“ dočasně používat na jiném určeném systému („záložní systém“). Za tímto účelem Vám 
společnost Milestone vydá dočasnou licenci za předpokladu, že ji předem písemně vyrozumíte a 
poskytnete veškeré informace nezbytné pro vydání takové dočasné licence. Po odstranění dočasné 
poruchy určeného systému zničíte všechny kopie „produktu“ na záložním systému a toto zničení písemně 
potvrdíte společnosti Milestone do tří pracovních dnů. 

4. „Produkt“ můžete trvale přenést do jiného určeného systému („náhradní určený systém“) za předpokladu, 
že všechny kopie „produktu“ budou z původního určeného systému odstraněny a zničeny, přičemž toto 
zničení bude společnosti Milestone písemně potvrzeno do tří pracovních dnů. Společnost Milestone vydá 
novou licenci umožňující používání náhradního určeného systému za předpokladu, že jí předem písemně 
vyrozumíte a poskytnete veškeré informace nezbytné pro vydání takové nové licence. 

5. Společnost Milestone se výslovně zříká záruky a odpovědnosti za jakoukoli ztrátu, včetně ztráty dat a/nebo 
konfigurace systému Milestone XProtect, způsobenou používáním „produktu“ nebo jeho narušením.  

6. Používání „produktu“ je dále omezeno podmínkami licenční dohody s koncovým uživatelem společnosti 
Milestone platné pro použitou verzi produktu Milestone XProtect VMS.  

7. Abyste mohli „produkt“ používat, musíte si zakoupit licenci XProtect Management Server Failover. Tato 
licence musí být zakoupena pro primární i sekundární server pro správu v rámci určeného systému.   

 

Milestone XProtect® Hospital Assist 
Instalace a použití – pro produkt Milestone XProtect Hospital Assist platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. „Produkt“ je založen na funkcích detekce pádu, rozostření pro zachování soukromí a rychlá poznámka, 
které máte právo používat v souladu s podmínkami této licenční dohody s koncovým uživatelem a 
zakoupenou licencí, jak je stanoveno níže v této části. Funkce rychlá poznámka a rozostření pro zachování 
soukromí jsou součástmi vámi použitého instalačního programu XProtect VMS. Zatímco funkce detekce 
pádu se instaluje pomocí samostatných instalačních souborů.  

2. „Produkt“ lze používat pouze spolu s produkty Milestone XProtect VMS (kromě Milestone XProtect 
Essential+), ke kterým jste si zakoupil(a) samostatnou licenci, zejména s verzemi produktů XProtect VMS 
2023 R1 a vyššími.  

3. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen.  
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4. Aby bylo možné tento produkt používat, musíte si pro každý povolený video kanál koupit licenci XProtect 
Hospital Assist.  

5. Berete na vědomí, že je tento produkt je poskytován „tak jak je“, nejedná se o schválený zdravotnický 
produkt ani zdravotnický prostředek a nelze na něj spoléhat namísto sledování pacienta nebo jím nahradit 
poskytovatele zdravotní péče. Společnost Milestone neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou 
záruku, že tento produkt detekuje pád pacienta. Berete na vědomí a souhlasíte, že je tento produkt nutné 
považovat pouze za sekundární nástroj podpory, a proto nemůže představovat základní ani jediný důvod 
pro vaše rozhodnutí. Veškeré závěry odvozené z analýzy informací poskytnutých tímto produktem musí být 
vždy ověřeny s náležitou odbornou péčí a porovnány se závěry vyvozenými z informací pocházejících 
z jiných zdrojů. Jakékoli vámi učiněné závěry a jakékoli vámi podniknuté kroky jsou výhradně vaší 
odpovědností.  

6. S výjimkou případů výslovně povolených v této licenční dohodě s koncovým uživatelem souhlasíte s tím, že 
nebudete používat tento produkt s žádným systémem nebo aplikací, kde lze důvodně předpokládat, že 
použití nebo selhání takového systému nebo aplikace způsobí ohrožení nebo povede ke zranění, úmrtí 
nebo újmě, a to včetně použití ve spojení s jakýmikoli lékařskými, život podporujícími nebo jinými životně 
kritickými aplikacemi. 

7. Používání „produktu“ je dále omezeno podmínkami licenční dohody s koncovým uživatelem společnosti 
Milestone platné pro použitou verzi produktu Milestone XProtect VMS. 

 

Milestone XProtect® Incident Manager  
Použití – pro produkt Milestone XProtect Incident Manager platí následující:  
Společnost Milestone vám poskytuje právo používat Produkt s následujícími omezeními: 
1. Produkt lze používat pouze ve spojení s následujícími produkty Milestone XProtect VMS nebo schválenými 

verzemi OEM těchto produktů: Milestone XProtect Corporate verze 2022 R2 nebo novější verze a Milestone 
XProtect Expert, Milestone XProtect Professional+ a Milestone XProtect Express+, které jsou verze 2022 
R3 nebo novější verze těchto produktů. 

2. Abyste mohli „produkt“ používat, musíte si zakoupit licenci XProtect Incident Manager. Pokud používáte 
Milestone XProtect Corporate verze 2022 R2 nebo novější, je licence k produktu součástí licence k 
produktu Milestone XProtect Corporate a je aktivována společně s ní.  

3. Používání produktu se rovněž řídí a je omezeno podmínkami licenční dohody s koncovým uživatelem 
Milestone platnými pro použitou verzi produktu Milestone XProtect VMS nebo podmínkami licenční smlouvy 
platné pro použitou verzi OEM produktu Milestone. 

 

Milestone XProtect® Transact 
Instalace a použití – pro produkt XProtect Transact platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. „Produkt“ lze používat pouze s produktem XProtect VMS (jakýmkoli produktem Milestone XProtect VMS s 
výjimkou XProtect Essential+), schválenými OEM verzemi těchto produktů nebo jednotkou síťového 
videorekordéru (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky (jakýkoli síťový videorekordér (NVR) 
Milestone Husky), pro které byla oprávněně zakoupena či předplacena licence.  

2. „Produkt“ je možné provozovat z neomezeného počtu aplikací XProtect Management Application / klientů 
XProtect Management Client a produktů XProtect Smart Client připojených k systému XProtect VMS nebo 
síťovému videorekordéru (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky. 

3. „Produkt“ lze používat pouze ve spojení s oficiálně kompatibilními produkty XProtect VMS a síťovými 
videorekordéry (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky. Při použití s oficiálně kompatibilními 
produkty společnosti Milestone může být „produkt“ používán také společně s produkty nebo komponenty 
třetích stran vytvořenými pomocí sady SDK Milestone Integration Platform. 

4. „Produkt“ se smí používat pouze s tolika zdrojovými připojeními, pro kolik jste zakoupili a zaregistrovali 
licence na připojení v rámci licenčního kódu softwaru používaného určeným serverem XProtect Transact.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Použití – pro produkt Milestone XProtect Smart Wall platí následující: Společnost Milestone vás tímto 
opravňuje k používání „produktu“ s následujícími podmínkami a omezeními: 

1. „Produkt“ lze používat se systémy XProtect Corporate bez samostatné licence. „Produkt“ lze používat 
spolu s produktem XProtect Expert, pro který byla oprávněně získána základní licence XProtect Smart 
Wall.  

2. „Produkt“ je možné provozovat z neomezeného počtu klientů XProtect Management Client a XProtect 
Smart Client připojených k systému XProtect Corporate. 

3. Používání „produktu“ je dále omezeno Licenční dohodou s koncovým uživatelem k produktu XProtect 
VMS. 
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Milestone XProtect® Screen Recorder 
Instalace a použití – pro produkt Milestone XProtect Screen Recorder platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. „Produkt“ se smí instalovat do neomezeného počtu počítačů a jiných zařízení s operačním systémem, pro 
který byl „produkt“ navržen (dále jen jako počítače).   

2. „Produkt“ se smí používat pouze pro dohled či pro jiné účely zaznamenávání videa na počítačích, které 
vlastníte či ovládáte. Proto nesmí být „produkt“ například používán pro dohled na počítačích vašich 
zákazníků nebo klientů. 

3. „Produkt“ lze používat pouze společně s oficiálně kompatibilními produkty Milestone XProtect VMS a 
síťovými videorekordéry (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky.  

4. Pro každý jednotlivý případ použití „produktu“ je vyžadována jedna (1) kamerová licence v produktu 
Milestone XProtect VMS nebo síťovému videorekordéru (Network Video Recorder, NVR) Milestone 
Husky. 

5. Používání „produktu“ je dále omezeno Licenční dohodou s koncovým uživatelem produktu Milestone 
XProtect VMS nebo síťového videorekordéru (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky. 

 

Zásuvný modul s rozděleným zobrazením Milestone XProtect® 360º 
Instalace a použití – pro produkty zásuvný modul s rozděleným zobrazením Milestone XProtect 360º platí 
následující: 

1. „Produkt“ lze používat pouze ve spojení s produktem Milestone XProtect Smart Client, je-li používán 
společně s produktem Milestone XProtect VMS, schválenými OEM verzemi těchto produktů nebo 
jednotkou síťového videorekordéru (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky, a podléhá 
omezením pro instalaci a použití, která platí pro tyto „produkty“ v rámci uvedené Licenční dohody s 
koncovým uživatelem. 

2. „Produkt“ může být nainstalován na neomezený počet počítačů. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Instalace a použití – pro produkty Milestone XProtect Input Unit Plug-ins platí následující: 

1. „Produkt“ lze používat pouze ve spojení s produktem Milestone XProtect Smart Client, je-li používán 
společně s produktem Milestone XProtect VMS a síťovým videorekordérem (Network Video Recorder, 
NVR) Milestone Husky, a podléhá omezením pro instalaci a použití, která platí pro tyto „produkty“ v rámci 
uvedené Licenční dohody s koncovým uživatelem. 

2. „Produkt“ může být nainstalován na neomezený počet počítačů.  
 

Milestone XProtect® Device Pack 
Instalace a použití – pro produkt Milestone XProtect Device Pack platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. „Produkt“ a jeho jednotlivé ovladače zařízení lze používat pouze ve spojení s oficiálně kompatibilními 
a oprávněně licencovanými produkty Milestone XProtect VMS nebo síťovými videorekordéry (Network 
Video Recorder, NVR) Milestone Husky.  

2. „Produkt“ a jeho jednotlivé ovladače zařízení smějí být používány pouze v počítačích s operačními 
systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 

3. „Produkt“ a jeho jednotlivé ovladače zařízení lze instalovat na neomezený počet počítačů určených jako 
„záznamový server“, „zálohový server“ nebo síťový videorekordér (Network Video Recorder, NVR). 

 

Milestone Open Network Bridge 
Instalace a použití – pro produkt Milestone Open Network Bridge platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
2. Produkt lze používat pouze ve spojení s oprávněně licencovaným produktem Milestone XProtect VMS (s 

výjimkou XProtect Essential+) nebo síťovým videorekordérem (Network Video Recorder, NVR) Milestone 
Husky podporující Milestone Integration Platform. 
 

Milestone XProtect® Download Manager 
Instalace a použití – pro produkt Milestone XProtect Download Manager (dále jen „Download Manager“) platí 
následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a používání neomezeného počtu kopií produktu Download 
Manager s následujícími podmínkami a omezeními: 

1. „Produkt“ Download Manager smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl 
navržen. 
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2. „Produkt“ Download Manager smí být používán pouze ve spojení s produktem Milestone XProtect, se 
kterým byl doručen (originální produkt XProtect). Při použití společně s „originálním produktem“ XProtect 
může být produkt Download Manager používán také společně s dalšími kompatibilními produkty 
společnosti Milestone a s produkty nebo součástmi třetích stran vytvořenými pomocí sady SDK Milestone 
nebo SDK Milestone Integration Platform. 

3. Používání produktu Download Manager je dále omezeno Licenční dohodou s koncovým uživatelem 
produktu XProtect VMS. 

 

Milestone Software® Manager 
Instalace a použití – pro produkt Milestone Software Manager („Software Manager“) platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k instalaci a používání neomezeného počtu kopií produktu Software 
Manager s následujícími podmínkami a omezeními: 

1. Produkt Software Manager smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl 
navržen, nebo případně s budoucími operačními systémy, u kterých společnost Milestone potvrdí, že jsou 
produktem Software Manager podporovány. Viz https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-
add-ons/milestone-addons/utilities/  

2. Produkt Software Manager smí být používán pouze společně s produkty Milestone XProtect, pro které byl 
původně určen, nebo případně s budoucími produkty, u kterých společnost Milestone potvrdí, že jsou 
produktem Software Manager podporovány. Viz https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-
add-ons/milestone-addons/utilities/  

3. Použijete-li produkt Milestone Software Manager ke vzdálené instalaci nebo aktualizaci produktů 
Milestone XProtect v jiných počítačích, budete považováni za správce systému těchto počítačů („vzdálené 
počítače“). Jako správce systému máte povinnost zajistit, aby uživatelé „vzdálených počítačů“ porozuměli 
Licenčním dohodám s koncovým uživatelem k produktům Milestone XProtect instalovaným nebo 
aktualizovaným pomocí produktu Milestone Software Manager a vyjádřili s nimi souhlas, a to i v případě, 
že je proces instalace pro uživatele „vzdálených“ počítačů nastaven jako bezobslužný nebo je pro ně 
zcela neviditelný. Vzdálenou instalací nebo aktualizací produktu Milestone XProtect ve Vzdáleném 
počítači přijímáte – jako správce systému – tuto povinnost, včetně zodpovědnosti za to, že uživatelé 
„vzdálených počítačů“ dodržují tuto Licenční dohodu s koncovým uživatelem. 
 

Husky 
Zařízení na video zabezpečení řady Milestone Husky IVO™ 
Instalace a použití – pro zařízení na video zabezpečení řady Milestone Husky IVO™ (zahrnuje následující 
produkty: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 700R, 
Milestone Husky 1000R a Milestone Husky 1800R včetně všech variant těchto produktů) platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k nasazení a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. Software XProtect VMS, Husky Assistant a další možné softwarové obslužné nástroje, například Husky 
Recovery Tool, dodávané s „produktem“ smějí a mohou být používány pouze s dodaným počítačovým 
hardwarem a operačním systémem, se kterým byly dodány. 

2. Aktualizace softwaru produktu a image pro obnovení poskytované společností Milestone pro produkt 
mohou být používány pouze s „produktem“.  

3. „Produkt“ je předinstalován společně se softwarem XProtect VMS. Software XProtect VMS lze používat 
za následujících podmínek pro konkrétní produkt (viz příslušný oddíl v této Licenční dohodě s koncovým 
uživatelem) a použití je podmíněno legitimním získáním a registrací licenčního kódu softwaru. 

4. „Produkt“ zahrnuje vestavěný operační systém Microsoft Windows. Zahrnutá licence Microsoft Windows 
poskytuje bezplatný přístup k případným aktualizacím příslušného operačního systému Windows, které 
může společnost Microsoft vydat. Máte povinnost zajistit, aby byl váš operační systém Windows stále 
aktuální v souladu s pokyny společnosti Microsoft. Společnost Milestone nenese žádnou odpovědnost za 
kompatibilitu s budoucími aktualizacemi operačního systému Windows. Budoucí verze operačního 
systému Microsoft Windows mohou změnit používání dostupných systémových prostředků v „produktu“, 
což může ovlivnit celkový výkon „produktu“. „Produkt“ je dále přizpůsoben a navržen pro zahrnutou verzi 
operačního systému Microsoft Windows. Společnost Milestone nemůže zaručit kompatibilitu s ostatními 
verzemi operačního systému Microsoft Windows. 

5. Zahrnutý operační systém Microsoft Windows musí být používán pouze s „produktem“ a nesmí být tedy 
použit na žádném jiném počítačovém hardwaru. Podmínky používání operačního systému Microsoft 
Windows jsou řízeny Licenční dohodou s koncovým uživatelem společnosti Microsoft. 

6. Produkt může obsahovat softwarové komponenty od společnosti Dell EMC, např. integrovaný řadič 
vzdáleného přístupu Dell Remote Access Controller (iDRAC), a používání těchto komponent podléhá 
licenční smlouvě na software pro koncové uživatele společnosti Dell EMC, viz 
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-
agreements.   
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Milestone Husky™ NVR řady X 
Instalace a použití – pro produkty Milestone Husky™ NVR řady X (zahrnuje následující produkty: Milestone 
Husky™ X2 a Milestone Husky™ X8, a to včetně všech variant) platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k nasazení a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. Software XProtect VMS a softwarové služby dodané s „produktem“, zejména Husky Assistant a Husky 
Recovery Tool, smějí a mohou být používány pouze s dodaným počítačovým hardwarem a operačním 
systémem, se kterým byly dodány. 

2. Aktualizace softwaru produktu a image pro obnovení poskytované společností Milestone pro produkt 
mohou být používány pouze s „produktem“. 

3. „Produkt“ je předinstalován společně se softwarem XProtect VMS. Software XProtect VMS lze používat 
za následujících podmínek pro konkrétní produkt (viz příslušný oddíl v této Licenční dohodě s koncovým 
uživatelem) a použití je podmíněno legitimním získáním a registrací licenčního kódu softwaru. 

4. „Produkt“ zahrnuje vestavěný operační systém Microsoft Windows. Zahrnutá licence Microsoft Windows 
poskytuje bezplatný přístup k případným aktualizacím operačního systému Windows, které může 
společnost Microsoft vydat. Máte povinnost zajistit, aby byl váš operační systém Windows stále aktuální v 
souladu s pokyny společnosti Microsoft. Společnost Milestone nenese žádnou odpovědnost za 
kompatibilitu s budoucími aktualizacemi operačního systému Windows. Budoucí verze operačního 
systému Microsoft Windows mohou změnit používání dostupných systémových prostředků v „produktu“, 
což může ovlivnit celkový výkon „produktu“. „Produkt“ je dále přizpůsoben a navržen pro zahrnutou verzi 
operačního systému Microsoft Windows. Společnost Milestone nemůže zaručit kompatibilitu s ostatními 
verzemi operačního systému Microsoft Windows. 

5. Zahrnutý operační systém Microsoft Windows musí být používán pouze s „produktem“ a nesmí být tedy 
použit na žádném jiném počítačovém hardwaru. Podmínky používání operačního systému Microsoft 
Windows jsou řízeny Licenční dohodou s koncovým uživatelem společnosti Microsoft. 

 

Milestone Husky™ NVR řady M 
Instalace a použití – pro produkty Milestone Husky™ NVR řady M (zahrnují následující produkty: Milestone 
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 a Milestone Husky™ M50, a to včetně všech variant) platí následující: 
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k nasazení a použití „produktu“ s následujícími podmínkami a 
omezeními: 

1. „Produkt“ lze zakoupit až po přijetí této licenční dohoda s koncovým uživatelem.  
2. Software Milestone Husky NVR smí a může být používán pouze s dodaným počítačovým hardwarem a 

operačním systémem a s licenčním kódem softwaru poskytnutým společností Milestone. Pokud bude 
zapotřebí vyměnit kritické součásti hardwaru, software lze opětovně nainstalovat a aktivovat pomocí 
nového licenčního kódu softwaru, který získáte u svého prodejce Milestone nebo přes středisko Software 
Registration Service Center (Středisko služby pro registraci softwaru) na webové stránce společnosti 
Milestone www.milestonesys.com.  

3. Oprávnění k používání „produktu“ máte, až na výjimky uvedené níže v odstavci 5, pouze vy a vaši 
zaměstnanci, případně jiné osoby, které pro vás pracují, včetně orgánů činných v trestním řízení, jež pro 
vás provádějí vyšetřování, a to bez ohledu na to, zda jde o používání přímé či nepřímé. „Produkt“ tedy 
nesmí žádným způsobem provozovat nebo používat například vaši zákazníci nebo jiné třetí strany. 

4. „Produkt“ se smí používat pouze pro dohled či pro jiné účely zaznamenávání videa na majetku či půdě, 
které vlastníte či ovládáte. Proto nesmí být „produkt“ například používán pro dohled na majetku či půdě 
vašich zákazníků nebo klientů. 

5. Prostřednictvím softwaru Milestone Interconnect můžete vy i třetí strana „produkt“ dálkově ovládat a 
spravovat za následujících podmínek: a) třetí strana nebo vy jste na základě oprávněné koupě zařízení či 
prostřednictvím předplatného získali licence ke kamerám Milestone Interconnect, které budou přístupné v 
centrálním systému XProtect Corporate, a b) jste držitelem nezbytných právních povolení k provádění 
kontroly a dohledu. 

6. „Produkt“ byl navržen pro použití s maximálním počtem zařízení. Další informace najdete v produktové 
dokumentaci nebo se obraťte na prodejce Milestone. „Produkt“ se smí používat pouze s takovým počtem 
zařízení, pro kolik je navržen a pro kolik jste zakoupili a legitimně získali odpovídající licenční údaje 
v rámci licenčního kódu softwaru. 

 

MIP SDK a nástroje 

MIP SDK a MIP SDK Mobile 
Instalace a používání – pro používání MIP SDK (sada SDK pro integrační platformu Milestone) a pro MIP SDK 
Mobile platí následující podmínky:  
Společnost Milestone vám poskytuje právo instalovat a používat „produkty“, tj. MIP SDK a MIP SDK Mobile, 
s následujícími omezeními: 
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1. „Produkt“ smí být nainstalován pouze na omezeném počtu počítačů používaných pro účely evaluace a 
vývoje.  

2. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
3. „Produkt“ DirectShow Filter smíte používat pouze vy, vaši zaměstnanci či jiní lidé, kteří pro vás pracují, a 

to bez ohledu na to, zda jde o používání přímé či nepřímé.  
4. „Produkt“ smí být používán pouze v souvislosti s produkty Milestone XProtect, s produkty ze skupiny 

síťových videorekordérů (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky s podporou sady SDK 
integrační platformy Milestone a se schválenými verzemi OEM produktů Milestone XProject; produkt 
nesmí být používán samostatně nebo v souvislosti s produkty jiných společností.  

5. MIP SDK: Třetím stranám smíte dále šířit ty součásti „produktu“, které byly specificky označeny jako dále 
šiřitelné (jedná se o spustitelné soubory obsažené v následující podsložce instalační složky „produktu“: 
\bin a \VpsSamples\bin), avšak pouze za předpokladu, že taková distribuce bude doplněna veškerými 
licenčními ujednáními, zejména těmi uvedenými v souboru „3rd party software terms and conditions.txt“, 
který je umístěn ve složce \bin pro instalační složku „produktu“ ve vztahu k vašim vlastním komponentům 
používaným jako součást celkového řešení společně s řádně licencovaným schváleným „produktem“ 
Milestone. 

6. MIP SDK Mobile: V souvislosti s vašimi vlastními komponenty a jako součást uceleného softwarového 
řešení, které bude používáno spolu se schválenými a patřičně licencovanými produkty Milestone, máte 
možnost dále šířit třetím stranám ty součásti „produktu“, které byly specificky označeny jako dále šiřitelné 
(jedná se o spustitelné soubory obsažené ve složce lib každé podsložky MIP SDK Mobile), a za 
předpokladu, že taková distribuce bude doplněna veškerými licenčními ujednáními, zejména těmi 
uvedenými v souboru „3rd party software terms and conditions.txt“, který je umístěn v instalační složce 
„produktu“. 

7. Použití tohoto „produktu“ dále omezují standardní ujednání, která jsou uvedena v licenční dohodě s 
koncovým uživatelem produktu Milestone, nebo příslušné verze OEM toho produktu Milestone, se kterým 
je používán. 

8. Souhlasíte a potvrzujete, že se vyvarujete takových způsobů použití tohoto „produktu“ či jiných 
technických nástrojů, které by koncovému uživateli umožnily použít některý produkt Milestone nebo 
některou verzi OEM jednoho z produktů Milestone způsobem znamenajícím porušení podmínek licenční 
dohody s koncovým uživatelem vztahující se na konkrétní produkt, nebo porušit či obejít podmínky 
licenčního systému produktu Milestone, popř. dané verze OEM některého z produktů Milestone. 

9. „Produkt“ obsahuje softwarové nástroje a komponenty, které vám umožní se propojit se softwarem třetích 
stran nebo se s ním integrovat. „Produkt“ nezahrnuje licence k takovému softwaru třetích stran a musíte je 
pro svůj účel získat. 

Milestone StableFPS 
Instalace a použití –  pro produkt Milestone StableFPS platí následující:  
Společnost Milestone vám poskytuje právo instalovat a používat Produkt s následujícími omezeními: 

1. „Produkt“ může být nainstalován a používán na neomezeném počtu počítačů, na kterých je nainstalován 
produkt Milestone XProtect VMS. Produkt lze používat pouze pro účely testování, vývoje a ukázky.  

2. „Produkt“ DirectShow Filter smíte používat pouze vy, vaši zaměstnanci či jiní lidé, kteří pro vás pracují, a 
to bez ohledu na to, zda jde o používání přímé či nepřímé. „Produkt“ se skládá z ovladače zařízení a 
předem zaznamenaných mediálních datových proudů, včetně video obsahu. Nesmíte dále šířit, 
sublicencovat ani jinak udělit právo k „produktu“ a jeho součástem, včetně video obsahu, třetí straně. V 
případě, že byste do „produktu“ přidali jakýkoli videoobsah, je vaší odpovědností zajistit právní základ pro 
vaše používání takového videa, včetně licence k používání předmětů práv třetích stran a souhlasu 
subjektu údajů, pokud jsou podle příslušných zákonů taková licence, souhlas nebo jiný právní základ 
vyžadovány.   

3. „Produkt“ může být použit pouze za účelem předvedení Milestone XProtect VMS nebo k vývoji, testování 
a předvedení aplikací nebo systémů použitých se systémem Milestone XProtect VMS. Společnost 
Milestone neposkytuje a výslovně se zříká jakékoli záruky za aplikace nebo systémy použité nebo 
připojené k systému Milestone XProtect VMS. Veškeré riziko vyplývající z vašeho používání těchto 
aplikací a systémů zůstává na vás jako na uživateli, včetně vaší odpovědnosti za získání požadovaných 
licencí pro vaše používání softwaru třetích stran.  

4. „Produkt“ smí být používán pouze v souvislosti s produkty Milestone XProtect, s produkty ze skupiny 
síťových videorekordérů (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky s podporou sady SDK 
integrační platformy Milestone a se schválenými verzemi OEM produktů Milestone XProject. „Produkt“ 
nesmí být používán samostatně nebo v souvislosti s produkty jiných společností.  

5. Souhlasíte a potvrzujete, že se vyvarujete takových způsobů použití tohoto „produktu“, které by 
koncovému uživateli umožnily použít některý produkt Milestone nebo některou verzi OEM jednoho z 
produktů Milestone způsobem znamenajícím porušení podmínek licenční dohody vztahující se na 
konkrétní produkt, nebo porušit či obejít podmínky licenčního systému produktu Milestone, popř. dané 
verze OEM některého z produktů Milestone. 
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Nástroje MIP SDK 
Instalace a používání – pro nástroje MIP SDK (sada SDK pro integrační platformu Milestone):  
Společnost Milestone vám poskytuje právo instalovat a používat Produkt s následujícími omezeními: 

1. „Produkt“ smí být nainstalován na neomezeném počtu počítačů a smí být používán pro účely vývoje.  
2. „Produkt“ smí být používán pouze v počítačích s operačními systémy, pro které byl „produkt“ navržen. 
3. „Produkt“ DirectShow Filter smíte používat pouze vy, vaši zaměstnanci či jiní lidé, kteří pro vás pracují, a 

to bez ohledu na to, zda jde o používání přímé či nepřímé. „Produkt“ tedy nesmí žádným způsobem 
provozovat nebo používat například vaši zákazníci nebo jiné třetí strany.   

4. „Produkt“ smí být používán pouze v souvislosti s produkty Milestone XProtect, s produkty ze skupiny 
síťových videorekordérů (Network Video Recorder, NVR) Milestone Husky s podporou sady SDK 
integrační platformy Milestone a se schválenými verzemi OEM produktů Milestone XProject. „Produkt“ 
nesmí být používán samostatně nebo v souvislosti s produkty jiných společností.  

5. Použití tohoto „produktu“ dále omezují podmínky a požadavky, které jsou uvedené v Licenční dohodě s 
koncovým uživatelem produktu Milestone, nebo příslušné verze OEM produktu Milestone, se kterým je 
používán. 

6. Souhlasíte a potvrzujete, že se vyvarujete takových způsobů použití tohoto „produktu“, které by 
koncovému uživateli umožnily použít některý produkt Milestone nebo některou verzi OEM jednoho z 
produktů Milestone způsobem znamenajícím porušení podmínek licenční dohody, včetně Licenční dohody 
s koncovým uživatelem, vztahující se na konkrétní produkt, nebo porušit či obejít podmínky licenčního 
systému produktu Milestone či verze OEM některého z produktů Milestone. 

7. „Produkt“ obsahuje softwarové nástroje a komponenty, které vám umožní se propojit se softwarem třetích 
stran nebo se s ním integrovat. „Produkt“ nezahrnuje licence k takovému softwaru třetích stran a musíte je 
pro svůj účel získat. 

 

Milestone Customer Dashboard (Zákaznický panel) 
Použití – pro služby Milestone Customer Dashboard platí následující:  
Při aktivaci licencí XProtect VMS jsou vaše systémová data (např. počet použitých zařízení, adresy MAC 
připojených zařízení atd.) vyměňována a ukládána do licenčního systému Milestone přístupného prostřednictvím 
Milestone Customer Dashboard, jak je uvedeno v obecných podmínkách této Licenční dohody s koncovým 
uživatelem, části „Shromažďování a registrace systémových dat“.  
Společnost Milestone vás tímto opravňuje k použití Milestone Customer Dashboard a vy souhlasíte 
s následujícími podmínkami a omezeními: 

1. Milestone Customer Dashboard je bezplatný online nástroj pro společnost Milestone a partnery Milestone, 
který umožňuje správu a monitorování instalací systému Milestone XProtect VMS a licencí. Milestone 
Customer Dashboard obsahuje nástroje pro (i) správu informací o instalacích koncových uživatelů, (ii) 
registraci a aktivaci licencí a (iii) přehled o stavu a výkonu systému v reálném čase na základě vašeho 
souhlasu a (iv) e-mailová upozornění a filtrování chyb v instalacích XProtect VMS. 

2. Jako koncový uživatel produktu XProtect VMS můžete své údaje zaregistrovat ve formuláři „Registrace 
koncového uživatele XProtect“, který je k dispozici prostřednictvím Milestone XProtect Management 
Client. Údaje koncového uživatele, které poskytnete, budou ukládány v licenčním systému společnosti 
Milestone. 

3. Váš přístup k Milestone Customer Dashboard lze aktivovat na základě žádosti podané společnosti 
Milestone. Díky tomuto přístupu můžete spravovat své licence k produktům Milestone XProtect. 

4. Zaškrtnutím políčka v části Nástroje/Možnosti v nástroji Milestone XProtect Management Client můžete 
souhlasit se sdílením údajů o konfiguraci systému a výkonu s nástrojem Milestone Customer Dashboard. 
Mezi tyto údaje patří například informace o chybách pocházející z poruch kamer, systému nebo sítě. 
Rovněž souhlasíte s tím, aby pověření distribuční partneři společnosti Milestone měli přístup k údajům 
o konfiguraci systému a výkonnosti v Milestone Customer Dashboard výhradně za účelem poskytnutí 
zákaznického servisu. 

5. Při poskytování údajů o koncovém uživateli, licenčních údajů, údajů o systému a výkonu prostřednictvím 
služby Milestone XProtect Management Client a/nebo prostřednictvím Milestone Customer Dashboard 
souhlasíte s tím, že společnost Milestone obdrží a použije vaše údaje pro účely služeb Milestone ve formě 
správy licencí a monitorování a pro analytické účely společnosti Milestone ke zlepšení našich služeb.  

6. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit, upravovat ani žádným způsobem manipulovat s licenčními údaji, 
systémem nebo údaji o výkonu přenášenými do licenčního systému společnosti Milestone nebo do 
nástroje Milestone Customer Dashboard. Prostřednictvím nástroje XProtect Management Client 
společnosti Milestone je vám zajištěn samoobslužný přístup ke správě vašich údajů o koncovém uživateli 
a vy jste povinni údaje o koncovém uživateli udržovat přesné. Společnost Milestone si vyhrazuje právo 
podle našeho výhradního uvážení nepřesná data opravit nebo odstranit.  

7. Společnost Milestone nenese odpovědnost za ztrátu dat způsobenou přerušením komunikace s nástrojem 
Milestone Customer Dashboard během aktivace licence.  

8. Kromě obecných omezení odpovědnosti společnosti Milestone popsané v kapitole „Omezení 
odpovědnosti“ společnost Milestone nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající ze zneužití nebo 
nemožnosti použití služby Milestone Customer Dashboard distribučním partnerem společnosti Milestone. 
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9. Přístup k určitým funkcím zákaznického panelu Milestone Customer Dashboard vyžaduje platnou smlouvu 
Milestone Care Plus. Viz https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Společnost 
Milestone nenese žádnou odpovědnost za možná přerušení služby způsobená neobnovením krytí 
Milestone Care včas.  

10. Na používání služby Milestone Customer Dashboard se mohou vztahovat dodatečné poplatky třetích 
stran, včetně mimo jiné nákladů na komunikaci.  
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Milestone End-user License Agreement 
   
NOTE: If you are a Milestone Dealer, systems integrator or are otherwise installing this Product on behalf of a 
third party, you shall ensure that you have their acceptance of this End-user License Agreement and their 
consent to provide end-user personal data for registration with Milestone Systems if such voluntary option is 
applied. 
 
This End-user License Agreement (“EULA”) is a legally binding agreement between you (either an individual or a 
single legal entity) and Milestone Systems A/S (“Milestone”) for the Milestone product or utility, which may include 
associated software and hardware components, media, printed materials, online or electronic documentation and 
any updates or corrections (“Product”). If you have purchased the Product as part of a computer or server system 
delivered by Milestone all hardware and software components of such system shall for the purposes of this EULA 
be considered being parts of the Product, except however for any third party software or hardware component 
which is covered by a separate third party license agreement included in the system documentation or otherwise 
incorporated in the system. 
 
By installing, deploying, copying, or otherwise using the Product, you agree to be bound by the terms of this 
EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the Product, instead you may return it, 
within 30 days after purchase of the Product, along with all associated material to your place of purchase for a full 
refund, less any shipping and handling costs. This return policy does not apply if you or your representative, 
including your Milestone dealer (on your behalf) have accepted this EULA prior to, or as part of, your purchase of 
the Product. Furthermore, this return policy does not apply to the Milestone Husky products and related 
hardware. The Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other 
intellectual property laws and treaties. Note that all software parts of Product are licensed to you, not sold. The 
licensing of the Product does not constitute a lease or a sale of intellectual property rights, or any transfer of the 
ownership of any intellectual property rights in the Product. 
 
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. 
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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 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 with 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. 
 
Data privacy and protection. You represent and confirm that you are aware that the Product collects and 

processes personal data, supplied through any video source, including cameras, DVRs, NVRs or in any other 

manner, and that Milestone and its licensors shall have no responsibility or liability in connection with the manner 

of which such personal data is collected and processed as input to the Product or by using the Product, its quality 

or its sufficiency nor shall have any independent access to any such collected and processed personal data, and 

that Milestone and its licensors shall have no responsibility or liability as to your rights and obligations under any 

applicable law to collect, process or use personal data, including, but not limited to the GDPR and any other 

privacy and data protection laws. 

 

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 https://www.milestonesys.com/company-news/milestone/csr/the-copenhagen-letter/ and adopt a 
corresponding Copenhagen Clause into their own agreements. 
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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.  
 
Milestone Product Lifecycle. Your use of the Product is also subject to the Milestone Product Lifecycle, cf. 
https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/product-lifecycle/. In accordance with the Milestone 
Product Lifecycle, license activation is available for 10 years after Product’s general availability. After 10 years, it 
may no longer be possible to add new IP devices and/or replace IP devices connected to and enabled in the 
Product. However, subject to this EULA, you will retain your right to use the Product and the existing XProtect 
system will continue to operate. 
 
Miscellaneous. (a) You may make as many copies of the Product as may be necessary for backup and archival 
purposes, subject to an obligation to reproduce all proprietary notices on such copies. (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. 
 
Export control. The scope of your rights and the license granted under this EULA shall be subject to any 
applicable sanctions, export control regulations or other trade restrictive measures imposed by the United 
Nations, the United States of America, the United Kingdom, Denmark and/or the European Union. You shall not 
use the Product nor exercise any license rights granted hereunder if such use is prohibited by, or subject to any 
applicable sanctions, export control regulations or other trade restrictive measures. Milestone shall not be obliged 
to license and provide any Milestone Products if it would be prohibited pursuant to applicable sanctions or export 
control laws or regulations. 
 
Termination. Without prejudice to any other rights, Milestone may terminate this EULA if you fail to comply with 
its terms and conditions and/or if you fail to comply with or in order for Milestone to comply with applicable export 
control requirements, without any right for you to claim damages, refunds or any compensation. In such event 
you must immediately cease using the Product, destroy all copies of it, and certify such destruction in writing. 
 
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 
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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. 
 
End-user 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 need 
to  provide Milestone with information on contact persons in form of name, email, and phone number. For the 
purpose of such data collection and its further use by Milestone, you may be asked to register your account in 
accordance with the rules specified by Milestone. If Milestone asks you to register your account, the license 
granted to you will not be activated before your account is registered, the required data is provided via such 
account and Milestone is able to authenticate you as the End-user of the Product. The purpose of gathering and 
maintaining such information during license usage is to enable Milestone to authenticate the End-user as a 
licensee of the Product, including for the purposes of export control, as well as to enable Milestone and its 
channel partners to enforce license management, carry out the Milestone channel programs, and provide 
technical support for the Product. Milestone is a data controller with respect to the personal data collected and 
used hereunder. Milestone treats your personal data in accordance with our Privacy Policy 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
This EULA applies to all Products, with its general terms and specific terms and conditions valid for the 
mentioned individual products as detailed in the following sections: 
 

Milestone XProtect® VMS  
 

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

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

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

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

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

5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 9 and 10 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties, except for your 
Affiliated Companies as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”.   
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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”. 

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. 
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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. 

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, 
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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.   
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2. The Product may only be used on computers and devices running operating systems for which the 
Product was designed. 

3. The Product may only be used together with the officially supported version of Milestone XProtect Mobile 
server or dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/. 

 

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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

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

 

Milestone XProtect® LPR 
Installation and Use – for the XProtect LPR product the following applies: 

1. Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and 
restrictions: 

2. 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.  

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

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. The XProtect LPR License Plate Libraries may be deployed on an unrestricted number of XProtect LPR 
Servers. 

9. 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® Management Server Failover 
Installation and Use – for the XProtect Management Server Failover 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 in connection with Milestone XProtect Corporate and Milestone XProtect 
Expert, in particular starting with R1 2022 version of these Milestone XProtect VMS products and onwards, 
subject to the Milestone EULA applied to such Milestone XProtect VMS products. 

2. The Product may only be used, displayed and performed on one designated system at a time exclusively 
for your own internal business purpose. The “designated system” shall mean the designated computer 
system on which you first run the Product and for which a license is provided. The Product may only be 
used on the designated computer system running operating system for which the Product is designed. 

3. If you are temporarily unable to use the Product on the designated  system because of conditions beyond 
your control, you may temporarily use the Product on another designated system (“Back-up System”). For 
this purpose, a temporary license will be issued by Milestone provided that you give Milestone prior written 
notice and all information necessary for the issuance of such temporary license. You shall destroy all 
copies of the Product on any Back-up System when the temporary failure of the designated system is 
corrected and shall certify such destruction in writing to Milestone within three business days. 

4. You may permanently transfer the Product to a different designated system (“Replacement Designated 
System”) provided that all copies of the Product are removed from the original designated system and 
destroyed, such destruction to be certified in writing to Milestone within three business days. A new license 
to enable use on the Replacement Designated System will be issued by Milestone provided that you give 
Milestone prior written notice and all information necessary for the issuance of such new license. 

5. Milestone expressly disclaims any warranty and responsibility for any loss, including loss of data and/or 
configuration of the Milestone XProtect system, caused by your use of the Product or by the Product 
disruption.  

6. The use of the Product is further restricted by the terms of the Milestone EULA applicable to the applied 
version of the Milestone XProtect VMS product.  
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7. In order to use the Product, you must purchase an XProtect Management Server Failover license. Such 
license must be purchased for both the primary and secondary management server within your designated 
system.   

 

Milestone XProtect® Hospital Assist 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Hospital Assist 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 consists of the following features: Fall Detection, Privacy Blur, Sticky Note, which you have 
the right to use subject to the terms of this EULA and purchased license as defined below in this section. 
The Sticky Note and Privacy Blur features are part of XProtect VMS installer applied by you. Whereas, the 
Fall Detection features is to be installed via separate installation files.  

2. The Product may only be used with Milestone XProtect VMS products (with exception of Milestone 
XProtect Essential+) for which a license has been separately purchased by you, in particular with the 
versions of XProtect VMS products 2023 R1 and above.  

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

4. To use the Product, you must purchase an XProtect Hospital Assist license for each enabled video 
channel.  

5. You understand that the Product is provided “as-is” and is not an approved healthcare product or medical 
device and cannot be relied upon in lieu of patient monitoring or replace medical care providers. Milestone 
makes no guarantee, express or implied, that this Product will detect a patient fall. You acknowledge and 
accept that the Product should be treated only as secondary support tool and therefore cannot constitute 
the basic or sole reason for your and/or your decision. Any conclusions which are drawn from the analysis 
of information provided by the Product must at all times be verified with due professional care as well as 
with conclusions being drawn from information coming from other sources. Any conclusions made by you 
and any actions taken by you are your responsibility solely.  

6. Except as expressly authorized in this EULA, you agree that you will not use the Product with any system 
or application where the use or failure of such system or application can reasonably be expected to 
threaten or result in personal injury, death, or loss, including, without limitation, use in connection with any 
medical, life support or other life critical applications. 

7. The use of the Product is further restricted by the terms of the Milestone EULA applicable to the applied 
version of the Milestone XProtect VMS product. 

 

Milestone XProtect® Incident Manager  
Use – for the Milestone XProtect Incident Manager product the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to use the Product with the following restrictions: 

1. The Product may only be used in connection with the following Milestone XProtect VMS products or 
approved OEM versions of these products: Milestone XProtect Corporate version 2022 R2 or later 
versions, and Milestone XProtect Expert, Milestone XProtect Professional+, and Milestone XProtect 
Express+ that are version 2022 R3 or later versions of these products. 

2. In order to use the Product, you must purchase an XProtect Incident Manager license. If you are 
using Milestone XProtect Corporate version 2022 R2 or later, the license for the Product is included in and 
activated together with the license for your Milestone XProtect Corporate product.  

3. The use of the Product is also governed and restricted by the terms of the Milestone EULA applicable to 
the applied version of the Milestone XProtect VMS product, or by the terms of a license agreement 
applicable to the applied OEM version of the Milestone product. 

 

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. 
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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 an XProtect Smart Wall base license 
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: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Husky 
Milestone Husky 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. 
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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 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. 

 

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
http://www.milestonesys.com/
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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 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.  
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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.  

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.  
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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.  


