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Lisensavtale for sluttbruker av Milestone 
   
Dette er en oversatt versjon av den opprinnelige lisensavtalen for sluttbruker av Milestone. Hvis det 

finnes uklarheter eller uenighet med hensyn til tolkning av vilkårene og betingelsene i denne 

lisensavtalen for sluttbruker, skal den originale engelske versjonen råde over denne oversatte versjonen. 

Den originale engelske versjonen av lisensavtalen for sluttbruker av Milestone finnes etter denne 

lokaliserte versjonen.  

MERK: Dersom du er en Milestone-forhandler, systemintegrator eller installerer dette produktet på vegne av en 
tredjepart av andre årsaker, må du forsikre deg om at du har tillatelse i henhold til denne lisensavtalen for 
sluttbrukere, og at du har deres samtykke til å oppgi sluttbrukers personopplysninger for registrering hos 
Milestone Systems, hvis et slikt frivillig alternativ er relevant. 
 
Denne lisensavtalen for sluttbruker («EULA») er en juridisk bindende avtale mellom deg (en person eller en 
juridisk enhet) og Milestone Systems A/S («Milestone») for produktet eller verktøyet Milestone, som kan omfatte 
tilknyttede programvare- og maskinvarekomponenter, media, trykt materiell, elektronisk dokumentasjon eller 
dokumentasjon på Internett og oppdateringer eller korreksjoner («Produkt»). Hvis du har kjøpt produktet som del 
av et datamaskin- eller serversystem som er levert av Milestone, vil alle maskinvare- og 
programvarekomponentene i et slikt system bli ansett som en del av produktet i forhold til denne EULA-en, 
unntatt eventuelle programvare- eller maskinvarekomponenter fra tredjeparter som er dekket av en separat 
lisensavtale fra tredjepart som er inkludert i systemdokumentasjonen eller er inkludert i systemet på annen måte. 
 
Ved å installere, kopiere eller på annen måte bruke produktet godtar du vilkårene i denne EULA-en. Hvis du ikke 
godtar vilkårene i denne EULA-en, skal du ikke installere eller bruke produktet. I stedet skal du returnere 
produktet innen 30 dager etter kjøpsdato, sammen med alt tilknyttet materiale, til stedet du kjøpte det for å få full 
tilbakebetaling, med fradrag for transport- og behandlingskostnader. Denne returretten gjelder ikke dersom du 
eller din representant, inkludert din Milestone-forhandler (på dine vegne) har akseptert EULA-en forut for eller 
som del av kjøp av produktet. Denne returpolicyen gjelder heller ikke for Milestone Husky-produkter og relatert 
maskinvare. Produktet er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale traktater samt andre lover og 
traktater som gjelder immaterielle rettigheter. Merk at alle programvaredeler av produktet blir lisensiert og ikke 
solgt deg. Lisensieringen av dette produktet utgjør ikke en leasing eller salg av immaterielle rettigheter, eller noen 
overføring av eierskap av eventuelle immaterielle rettigheter til produktet. 
 
For Milestone-produkter som krever en programlisenskode (SLC), er lisensen du har blitt tildelt identifisert 
gjennom programlisenskoden som du har mottatt ved kjøp av produktet. 
 
Tilknyttede selskaper. Lisensen du har fått i henhold til denne lisensavtalen for Milestone XProtect Corporate, 
Milestone XProtect Expert og/eller Milestone XProtect Professional+ tillater deg å gi tilgang til og å tillate bruk av 
et slikt produkt av dine tilknyttede selskaper og deres respektive ansatte, representanter og andre personer som 
arbeider for dine tilknyttede selskaper, forutsatt at du til enhver tid vil være fullt ansvarlig for tilknyttede selskapers 
tilgang til og bruk av produktet i samsvar med vilkårene i denne EULA-en. Denne rettigheten dekker også 
Milestone-tillegg og komponenter kjøpt av deg for Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert 
og/eller Milestone XProtect Professional+. Du skal sørge for at (i) alle dine tilknyttede selskaper aksepterer 
denne EULA-en før de får tilgang til produktet, og (ii) dine tilknyttede selskaper er i samsvar med vilkårene i 
denne EULA-en. I forbindelse med denne EULA-en omfatter «Tilknyttede selskaper» enhver bedriftsenhet som, 
enten direkte eller indirekte, kontrolleres av deg, eller kontrollerer deg, eller er under felles kontroll med deg, der 
«kontroll» skal bety eierskapet til mer enn femti prosent av stemmerettene som gir rett til å velge eller utnevne 
flertallet av styret, eller en lignende administrerende myndighet.   
 
Samtykke til fjernstyrt oppdatering uten tilsyn. Systemadministratoren i din organisasjon kan nå eller i 
fremtiden bruke et verktøy eller en operativsystemmetode som muliggjør fjernstyrt oppdatering eller installasjon 
av programvareprodukter på datamaskinen din uten tilsyn. Et eksempel på et slikt produkt er Milestone Software 
Manager. Hvis et slikt verktøy brukes til å oppdatere produktet uten tilsyn kan det hende at du ikke blir bedt om å 
godta en EULA-avtale for det nye produktet. Ved å godta denne EULA-en overdrar du rettigheten til å godta nye 
EULA-avtaler for sluttbrukere for fremtidige produktoppdateringer til systemadministratoren din på dine vegne. 
 
AWS Cloud Deployment. Milestone XProtect VHP-produkter leveres også som et Amazon Machine Image 
(«AMI») under Bring Your Own License-modellen («BYOL»), eller med inkludert lisens for Milestone XProtect® 
Essential+, og kan distribueres på infrastrukturen til AWS Cloud-tjenester ved å bruke det tilhørende 
CloudFormation-skriptet. Dette skriptet utfører en standard distribusjon av Produktet i en ny Virtual Private Cloud 
(«VPC») under AWS-kontoen din. Du kan endre CloudFormation-skriptet eller standarddistribusjonen produsert 
av det, i den grad det er nødvendig for distribusjonen av produktet i den spesifikke AWS Cloud-tjenestens 
infrastruktur. CloudFormation-skriptet leveres «i nåværende tilstand» uten garantier av noe slag, inkludert, men 
ikke begrenset til, underforstått garanti om egnethet for et bestemt formål. Milestone fraskriver seg uttrykkelig 
garanti av noe slag og påtar seg ikke noen form for ansvar for endringer av CloudFormation-skriptet eller for 
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standarddistribusjonen produsert av det. Hele risikoen og ansvaret som oppstår ved distribusjon og bruk av det 
distribuerte Produktet ligger på deg som bruker. 
 
Immaterielle rettigheter. Alle titler og rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrettigheter, i og til 
produktet og enhver kopi av dette, eies av Milestone, eller i tilfelle tredjeparts bidrag til et slikt produkt, hvor 
tittelen and rettighetene kun til disse bidragene, eies av lisensinnehaverne våre. Alle rettigheter som ikke 
uttrykkelig overdras, tilhører Milestone. 
Produktet kan omfatte HEVC/H.265-teknologi som er lisensiert under HEVC Advance Patent Portfolio License, 
og bruken av slik teknologi dekkes av ett eller flere krav fra patentene som er oppført på 
patentlist.hevcadvance.com. 
 
Krenkelse av tredjeparts rettigheter. Milestone skal være ansvarlig for å sikre at produktet ikke krenker en 
tredjeparts immaterielle rettigheter, men med hensyn til patenter gjelder dette (a) kun patenter som er bevilget og 
offentliggjort i USA eller EU på datoen da du kjøpte produktet og (b) kun hvis produktet krenker rettighetene som 
frittstående produkt, ikke når det brukes sammen med annet/andre produkt(er) eller annen teknologi. Hvis det 
anlegges søksmål mot deg med påstand om slik krenkelse skal du omgående skriftlig varsle Milestone om dette. 
Milestone vil deretter påta seg saksbehandlingen og alle juridiske kostnader som er knyttet til saken. Milestone vil 
ha ugjenkallelig fullmakt til å prosedere saken på egne vegne eller forhandle et forlik av den påståtte krenkelsen 
med deg som bruker. Milestone skal ha rett til, etter Milestones eget skjønn, enten å oppnå fortsatt rett til at du 
bruker produktet eller å sørge for at krenkelsen opphører ved å modifisere eller erstatte produktet med et annet 
produkt som har samme funksjonalitet som produktet på alle vesentlige punkter, eller – hvis ingen av disse 
botemidlene kan oppnås for en rimelig kostnad for Milestone – å bringe denne EULA-en til opphør med 
umiddelbar virkning. Ved eventuelt opphør, vil du ikke ha rett til å fremme ytterligere krav, inkludert, men ikke 
begrenset til, rett til kompensasjon eller erstatning overfor Milestone. 
 
Retting av feil. En defekt eller feil i produktet skal kun anses som vesentlig hvis den har innvirkning på 
produktets funksjonalitet som helhet eller hvis den hindrer drift av produktet. Hvis du innen 90 (nitti) dager etter 
kjøp av produktet kan dokumentere at det finnes en vesentlig defekt eller feil ved produktet, skal Milestone, etter 
eget skjønn, være forpliktet til å (i) levere et nytt eksemplar av produktet uten den vesentlige defekten eller feilen, 
(ii) avhjelpe eller korrigere defekten eller feilen uten omkostninger eller (iii) bringe denne EULA-en til opphør og 
tilbakebetale eventuelle lisensgebyrer du har betalt mot retur av alle eksemplarer av produktet. Bestemmelsene i 
dette avsnittet utgjør alle dine rettigheter ved en defekt eller feil ved produktet. 
 
Ingen garantier. Med mindre du har mottatt en spesiell garanti fra Milestone som del av produktets 
dokumentasjon, avviser Milestone ethvert garantikrav for produktet. Produktet og all tilknyttet dokumentasjon 
leveres «i nåværende tilstand» uten garantier av noe slag, verken uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke 
begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Hele risikoen som 
oppstår ved bruk av eller ytelsen til produktet ligger på deg som bruker. Du er herved informert om at produktet, 
når det brukes med visst utstyr eller annen programvare, kan sette deg i stand til å foreta overvåkning og 
databehandling som sannsynligvis kan være regulert av eller i strid med gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke 
begrenset til personvern og strafferett. Ansvaret for å verifisere at bruk av produktet er i samsvar med gjeldende 
lovgivning ligger på deg som bruker alene. 
 
Forbudt bruk. Produktet kan bare benyttes og brukes i henhold til gjeldende lov(er) i jurisdiksjonen, landet eller 
regionen det brukes i. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle juridiske begrensninger for hva du 
overvåker og spiller inn med produktet, policyen for lagring av innspilte og andre data i Produktet, og hvordan 
slike innspilte data skal håndteres når det eksporteres fra Produktet. Ansvaret for å bli kjent med og følge slike 
lover og restriksjoner er ene og alene din. Milestone godtar ikke noen form for ansvar, for eventuelle direkte eller 
indirekte tap eller skader for brudd på slike lover og/eller restriksjoner. 
 
Denne lisensen dekker ikke bruk av Produktet med det formål, eller i samband med, brudd på 
menneskerettighetene for noen person, som fastsatt i FNs menneskerettighetserklæring. Enhver slik bruk er 
forbudt og er et vesentlig brudd på denne EULA-en som vil forårsake at hele lisensen for produktet opphører 
umiddelbart uten varsel og gjør enhver videre bruk av produktet ulovlig. 
 
Personvern og databeskyttelse. Du erklærer og bekrefter at du er klar over at produktet samler inn og 

behandler personopplysninger, levert gjennom alle slags videokilder, inkludert kameraer, DVR-er, NVR-er eller 

på en hvilken som helst annen måte, og at Milestone og dets lisensgivere verken skal holdes ansvarlige for 

hvordan disse persondataene samles inn og behandles som inndata til produktet eller ved bruk av produktet, 

dets kvalitet eller dets egnethet, eller vil ha noen uavhengig tilgang til slike innsamlede og behandlede 

persondata, og at Milestone og dets lisensgivere ikke skal holdes ansvarlige med hensyn til dine rettigheter og 

plikter under gjeldende lovgivning om innsamling, behandling eller bruk av personopplysninger, inkludert, men 

ikke begrenset til Personvernforordningen eller noen annen lovgivning for personvern og databeskyttelse. 

 

Copenhagen Clause. Milestone har undertegnet the Copenhagen Letter, en teknologisk erklæring som ønsker å 
fremme en åpen og ærlig offentlig samtale om teknologiens kraft og hvordan teknologi bør forbedre livskvaliteten. 
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Vi som former teknologien må reflektere over hvordan teknologi påvirker menneskers behov og atferd, og 
hvordan vi fremmer ansvarlig bruk av teknologi. Milestone oppfordrer sine partnere til å ikke bare involvere seg i 
denne viktige diskusjonen om ansvarlig bruk av teknologi, men også til å signere The Copenhagen Letter på 
https://www.milestonesys.com/company-news/milestone/csr/the-copenhagen-letter/, og vedta en tilhørende 
Copenhagen Clause i sine egne avtaler. 
 
Ansvarsbegrensning. Bestemmelsene i dette avsnittet er gjeldende så langt loven tillater det. Ikke under noen 
omstendighet skal Milestone eller dennes leverandører være erstatningsansvarlig for spesiell, påløpt, indirekte 
eller følgeskade av noe slag (inkludert, men ikke begrenset til erstatning for tap av forretningsfortjeneste, avbrudd 
i forretningsdriften, tap av forretningsinformasjon eller andre økonomiske tap) og heller ikke for produktansvar 
(unntatt for personskader) som oppstår på grunn av bruk av eller manglende evne til å bruke produktet eller 
levering av eller manglende levering av egnet støtte, selv om Milestone har blitt informert om muligheten for slike 
erstatningskrav. Med unntak av eventuell overlagt tjenesteforsømmelse eller grov uaktsomhet skal det samlede 
erstatningsansvaret for Milestone og dennes leverandører være begrenset til beløpet du faktisk betalte for 
produktet. 
 
Tredjepartslisenser. Produktene omfatter rettigheter for deg til å bruke visse programvarer fra tredjeparter som 
fastsatt i dokumentasjonen for det spesifikke Produktet. Du kan bruke og integrere Produktene med annen 
programvare fra tredjeparter, og det er ditt ansvar å undersøke og få bruksrett til slike programvarer fra 
tredjeparter når du installerer.  
 
Milestones produktlivssyklus. Din bruk av produktet er også underlagt Milestone produktlivssyklus, jf. 
https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/product-lifecycle/. I samsvar med Milestones 
produktlivssyklus, er lisensaktivering tilgjengelig i 10 år etter produktets generelle tilgjengelighet. Etter 10 år, er 
det ikke sikkert at det lenger er mulig å legge til nye IP-enheter og/eller bytte ut IP-enheter som er koblet til og 
aktivert i produktet. Underlagt denne EULA-en, vil du imidlertid beholde retten til å bruke produktet og det 
eksisterende XProtect system vil fortsette å fungere. 
 
Diverse. (a) Du kan lage så mange kopier av produktet som er nødvendig for sikkerhetskopiering og arkivering, 
underlagt en forpliktelse til å reprodusere alle proprietære varsler på slike kopier. (b) Du kan ikke distribuere, 
underlisensiere eller på andre måter gjøre tilgjengelig produktet til tredjeparter, unntatt som uttrykkelig tillatt i 
denne EULA-en. (c) Du kan ikke foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere noen av produktets 
komponenter unntatt, og kun i den grad det er tillatt av gjeldende lovgivning som ikke kan fraskrives 
kontraktsmessig. (d) Denne EULA-en er ikke overførbar, unntatt ved overføring av ethvert eierskap som 
inkluderer Milestone-produktet. Du kan tildele alle dine rettigheter til dette produktet til den nye eieren på 
permanent basis, såfremt den nye eieren godtar vilkårene i denne EULA-en. 
 
Eksportkontroll. Omfanget av rettighetene dine og lisensen gitt under denne EULA underlegges alle gjeldende 
sanksjoner, eksportkontrollbestemmelser eller andre handelsbegrensninger pålagt av De forente nasjoner, De 
forente stater, Storbritannia, Danmark og/eller Den europeiske union. Du må ikke bruke produktet eller utøve 
noen av lisensrettighetene som er gitt heri dersom denne bruken er forbudt i henhold til, eller underlagt gjeldende 
sanksjoner, eksportkontrollbestemmelser eller andre handelsbegrensninger. Milestone skal ikke være forpliktet til 
å lisensiere og levere Milestone-produkter hvis det ville være forbudt i henhold til gjeldende sanksjoner eller lover 
eller bestemmelser om eksportkontroll. 
 
Avtalens opphør. Uten at det berører andre rettigheter, kan Milestone avslutte denne EULA-en hvis du ikke 
overholder vilkårene og betingelsene i den, og/eller hvis du ikke overholder, eller for at Milestone skal kunne 
overholde gjeldende krav til eksportkontroll, uten noen rettigheter for deg til å kreve erstatning, refusjon eller 
eventuell kompensasjon. I så fall må du umiddelbart slutte å bruke produktet, ødelegge alle kopier av det og 
sertifisere slik ødeleggelse skriftlig. 
 
Oppdeling av avtalen. Hvis en domstol eller en offentlig myndighet med kompetent jurisdiksjon bestemmer at en 
eller flere av bestemmelsene i denne EULA-en er ugyldige, ikke rettskraftige eller kun rettskraftige i begrenset 
omfang, skal denne EULA-en fortsatt være rettskraftig og med full virkning med disse bestemmelsene strøket 
eller begrenset som nødvendig.  
 
Hele avtalen. Denne EULA-en utgjør partenes hele og fullstendige avtale som gjelder emnet heri og alle skriftlige 
og muntlige tilsagn og forpliktelser som kan ha blitt gitt før denne EULA-en, alle underforståtte garantier, 
sedvanerettsregler eller vanlige rettsregler som ikke er gjengitt heri, er herved ekskludert fra å være i virkning 
mellom partene. 
 
Gjeldende lov. Denne EULA-en og kontrakten mellom deg og Milestone er underlagt lovverket i Danmark og det 
eneste forum for oppgjør av konflikter herunder skal være byretten i København. 
 
Lisens, installasjon og vilkår og begrensninger for bruk. Milestone XProtect VHP-produkter støtter IP-
enheter. IP-enheter kan være kameraer, kodere videotjenester eller andre typer enheter med eller uten video, 
som blir adressert via en unik IP-adresse i den brukte installasjonen av produktet. For IP-enheter med én IP-
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adresse som er inkludert i Milestones liste over støttede enheter, trenger man én lisens for enhet per IP-enhet 
som er koblet til og aktivert i produktet. For IP-enheter med mer enn én aktivert IP-adresse er antall nødvendige 
enhetslisenser spesifisert i Milestones liste over støttede enheter. Sjekk listen over støttede IP-enheter, det 
påkrevde antallet lisenser og unntak i listen over støttede enheter på 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. Følgende unntak gjelder for 
IP-enheter med én IP-adresse: (i) for IP-enheter som er koblet til produktet via enhet via ett mellomledd eller 
system via et mellomledd, kreves det én lisens for enhet per aktivert videokanal; (ii) IP-enheter med flere 
objektiver eller sensorer og kodere med opptil 16 tilkoblede analoge kameraer teller som bare én IP-enhet, på 
grunn av et spesifikt unntak; (iii) for kodere med mer enn 16 kanaler kreves det én lisens for enhet per aktiverte 
videokanal. Ekstra spesifikke unntak kan gjelde, se Milestones liste over støtte enheter for mer informasjon. 
 
For IP-enheter som ikke er inkludert i listen over enheter som støttes av Milestone, og for Video Processing 
Service Driveren som er inkludert i MIP SDK for Milestone, gjelder følgende: (i) IP-enheter med videofunksjoner 
krever én enhetslisens per aktivert videokanal, (ii) IP-enheter uten videofunksjoner krever én enhetslisens per IP-
adresse. Spesifikke lisensvilkår kan gjelde for de spesifikke XProtect® VHP-produktene, se produktenes 
spesifikke vilkår, og (iii) Video Processing Service Driver når du mottar video fra et tilkoblet 
videobehandlingssystem eller en direkte eller indirekte tilkoblet enhet, krever en enhetslisens per aktivert 
videokanal. 
 
Innsamling og registrering av systemdata.  Ved å aktivere lisensene for produktet, aksepterer du at 
kjernesystemdata (for eksempel antall brukte enheter) skal utveksles og lagres i Milestone-lisenssystemet. Det 
genereres en unik nøkkel for hver lisens og hver enhet som er koblet til systemet. Milestone samler inn MAC-
adressene til enhetene som er koblet til og holder orden på hvor mange ganger kameraer er registrert og slettet 
for å sørge for at lisensene blir brukt i henhold til EULA-en. Milestone registrerer også IP-adressen til serveren 
som aktiverer lisensen. For systemer som bruker Milestones push-varslinger, holder Milestone orden på Globally 
Unique Identifier («GUID») på mobilserveren og de mobile enhetene som er registrert for å motta varslinger, og 
e-postadresser som er angitt for mottak av push-varslinger. Hvis du bruker plugin-moduler eller andre integrerte 
applikasjoner med produktet, vil grunnleggende data om slike applikasjoner også bli samlet inn og sendt til 
Milestone når du aktiverer lisensene for produktet. Dataene om integrerte programmer inkluderer informasjon, for 
eksempel: produsentens navn, navn og versjonen til integrasjonsprogrammet. Den eneste hensikten med å 
samle og opprettholde slike systemdata, er for å gjøre det mulig for Milestone og Milestones forhandlere å 
håndheve lisensadministrasjonen for Milestone-produkter. For integrerte applikasjoner vil Milestone bruke 
innsamlede data til statistiske og analytiske formål. Du godtar å ikke endre, modifisere, eller på noen måte tukle 
med data som sendes til den elektroniske tjenesten. 
 
Sluttbrukeropplysninger, personvernforordningen: Når du kjøper lisenser til Produktet gjennom våre 
kanalpartnere, vil informasjon om bedriften din registreres hos Milestone. Du må også kanskje oppgi informasjon 
om kontaktpersoner i form av navn, e-post og telefonnummer til Milestone. For formålene knyttet til slik 
innhenting av opplysninger og videre bruk av disse opplysningene av Milestone, kan du bli bedt om å registrere 
kontoen din i samsvar med reglene Milestone har spesifisert. Hvis Milestone ber deg om å registrere kontoen din, 
vil lisensen som gis til deg ikke bli aktivert før kontoen din er registrert, de påkrevde opplysningene er oppgitt via 
slik konto og Milestone er i stand til å autentisere deg som sluttbrukeren av produktet. Formålet med å samle inn 
og opprettholde slik informasjon i perioden lisensen brukes, er å gjøre det mulig for Milestone å autentisere 
sluttbrukeren som en lisenstaker av produktet, inkludert for formål knyttet til eksportkontroll, i tillegg til å gjøre det 
mulig for Milestone og dets forhandlere å håndheve lisenshåndtering, utføre Milestones kanalprogrammer, og gi 
teknisk støtte for produktet. Milestone er en behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysningene som 
samles inn og brukes herunder. Milestone behandler dataene dine i henhold til personvernerklæringen vår 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
Denne lisensavtalen for sluttbrukere (EULA) gjelder for alle produkter, med spesifikke vilkår og betingelser for de 
nevnte produktene som utdypet i følgende avsnitt: 
 

Milestone XProtect® VHP  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Corporate -produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktets administrasjonsserver («Management Server») kan installeres på et ubegrenset antall 
datamaskiner som er utpekt som administrasjonsservere og mulige grupperte reserveservere for 
behandling per programlisenskode.  

2. Produktets opptaksserver komponent («Recording Server») kan installeres på et ubegrenset antall 
datamaskiner som er utpekt som opptaksservere og redundante opptaksservere. Opptaksservere og 
redundante opptaksservere må administreres av de behandlingsserverne som er spesifisert ovenfor. 

3. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
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4. Ved installasjon av Produktet godtar du også programvarelisensbetingelsene fra Microsoft for Microsoft 
SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 

5. Produktet skal, med de unntakene som er angitt i punkt 9 og 10 nedenfor, kun brukes, uavhengig av om 
dette er direkte eller i en indirekte form, av deg, dine ansatte eller personer som jobber for deg, inkludert 
politimyndigheter som undersøker hendelser for deg. Produktet kan derfor for eksempel ikke drives eller 
brukes på noen måte av kunder av deg eller andre tredjeparter, med unntak av dine tilknyttede selskaper 
som spesifisert ovenfor, jf. generelle vilkår i denne EULA, avsnittet «Tilknyttede selskaper».   

6. Produktet kan kun brukes til overvåking av eiendom eller land som eies eller kontrolleres av deg, eller av 
dine tilknyttede selskaper, eller hvis du har ervervet og er i besittelse av de nødvendige juridiske 
tillatelsene når du overvåker eiendom eller land som ikke eies eller kontrolleres av deg. 

7. Ved hjelp av Milestone Federated Architecture, kan produktet uten å være underlagt ekstra lisensiering 
brukes til å koble til andre XProtect Corporate eller XProtect Expert-systemer, forutsatt at det forente 
systemet er lisensiert på riktig måte.  

8. Ved å bruke Milestone Interconnect, kan produktet brukes til å koble andre Milestone videobehandling-
programvareprodukter og andre Milestone-godkjente produkter (se Milestones webside 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility/ for den nyeste oversikten over kompatible produkter) som tilhører deg eller en 
tredjepart. Bruken av Milestone Interconnect er underlagt følgende vilkår: a) alle sammenkoblede 
systemer må være fullt lisensiert med rettmessig innhentede lisensrettigheter, b) du gjennom kjøp eller 
abonnement rettmessig har fått Milestone Interconnect-kameralisenser for de kameraene som skal være 
tilgjengelige i XProtect Corporate-systemet.  

9. Produktet kan fjernstyres og administreres av en tredjepart ved hjelp av Milestone Federated Architecture, 
forutsatt at du har kjøpt og er i besittelse av de nødvendige juridiske tillatelsene til å gjennomføre 
overvåking. 

10. Produktet kan fjernstyres og administreres av deg eller en tredjepart ved hjelp Milestone Interconnect, 
forutsatt at: a) du eller tredjeparten gjennom kjøp eller abonnement rettmessig har fått Milestone 
Interconnect-kameralisenser for de kameraene som skal være tilgjengelige i det sentrale XProtect 
Corporate-systemet, og b) du har innhentet og vedlikeholder de nødvendige juridiske tillatelsene til å 
gjennomføre overvåkingen. 

11. Når produktet brukes sammen med kartapplikasjoner fra en tredjepart (slik som Google Map, Microsoft® 
BingTM eller OpenStreetMap), er det ditt eget ansvar å sørge for at du har de tilstrekkelige juridiske 
rettighetene til å bruke slike kartapplikasjoner, og at bruken av disse skjer i henhold til vilkårene og 
betingelsene til tredjepartsapplikasjonene. 

12. Du kan også bruke produktet med Milestone Map Service som gir deg tilgang til OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org)©-data. Disse dataene vil bli gitt til deg «si nåværende tilstand», inkludert 
tilgjengelighet etter beste evne, og uten noen garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, uansett 
om det gjelder tittel, nøyaktighet, fravær av feil, egnethet til formålet eller på annen måte. Eventuelle 
skader som følge av bruk av Milestone Map Service fraskrives.  

13. Advanced Audio Coding (AAC). Ettersom produktet har AAC funksjonalitet, gjelder følgende regler: AAC 
er en lisensiert teknologi og krever derfor en lisens i henhold til gjeldende patenter i AAC-
patentporteføljen.  AAC lisensen er tilgjengelig fra VIA LICENSING CORPORATION. Et begrenset antall 
AAC-lisenser er tilgjengelige gjennom ditt Milestone Systems-produkt. Ethvert Milestone produkt som 
støtter AAC-funksjonalitet inkluderer to visningsklientlisenser med basislisensen. Dersom du trenger mer 
enn to visningsklientlisenser, må du kjøpe ekstra lisenspakker. 

14. Du godtar du kravet om at produktet kun kan brukes med så mange IP-enheter som du har kjøpt 
enhetslisenser for, i henhold til reglene som er spesifisert i lisensavtalen for sluttbrukere – «Lisens, 
installasjon og vilkår og begrensninger for bruk». 

 

Milestone XProtect® Expert 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Expert-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktets administrasjonsserver («Management Server») kan installeres på et ubegrenset antall 
datamaskiner som er utpekt som administrasjonsservere og mulige grupperte reserveservere for 
behandling per programlisenskode.  

2. Produktets opptaksserver komponent («Recording Server») kan installeres på et ubegrenset antall 
datamaskiner som er utpekt som opptaksservere og redundante opptaksservere. Opptaksservere og 
redundante opptaksservere må administreres av de behandlingsserverne som er spesifisert ovenfor. 

3. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
4. Ved installasjon av produktet godtar du også programvarelisensbetingelsene fra Microsoft for Microsoft 

SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. Produktet skal, med de unntakene som er angitt i punkt 6 og 7 nedenfor, kun brukes, uavhengig av om 

dette er direkte eller i en indirekte form, av deg, dine ansatte eller personer som jobber for deg, inkludert 
politimyndigheter som undersøker hendelser for deg. ‘Produktet kan derfor for eksempel ikke drives eller 
brukes på noen måte av kunder av deg eller andre tredjeparter, med unntak av dine tilknyttede selskaper 
som spesifisert ovenfor, jf. generelle vilkår i denne EULA, avsnittet «Tilknyttede selskaper».  
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6. Produktet kan, med de unntakene som er angitt i punkt 7 nedenfor, fjernstyres og administreres av en 
tredjepart ved hjelp Milestone Federated Architecture, forutsatt at du har kjøpt og er i besittelse av de 
nødvendige juridiske tillatelsene til å gjennomføre overvåking. 

7. Produktet kan fjernstyres og administreres av deg eller en tredjepart ved hjelp Milestone Interconnect, 
forutsatt at: a) du eller tredjeparten gjennom kjøp eller abonnement rettmessig har fått Milestone 
Interconnect-kameralisenser for de kameraene som skal være tilgjengelige i det sentrale XProtect 
Corporate-systemet, og b) du har innhentet og vedlikeholder de nødvendige juridiske tillatelsene til å 
gjennomføre overvåkingen. 

8. Når produktet brukes sammen med kartapplikasjoner fra en tredjepart (slik som Google Map, Microsoft® 
BingTM eller OpenStreetMap), er det ditt eget ansvar å sørge for at du har de tilstrekkelige juridiske 
rettighetene til å bruke slike kartapplikasjoner, og at bruken av disse skjer i henhold til vilkårene og 
betingelsene til tredjepartsapplikasjonene. 

9. Du kan også bruke produktet med Milestone Map Service som gir deg tilgang til OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org)©-data. Disse dataene vil bli gitt til deg «i nåværende tilstand», inkludert 
tilgjengelighet etter beste evne, og uten noen garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, uansett 
om det gjelder tittel, nøyaktighet, fravær av feil, egnethet til formålet eller på annen måte. Eventuelle 
skader som følge av bruk av Milestone Map Service fraskrives. 

10. Advanced Audio Coding (AAC). Ettersom produktet har AAC funksjonalitet, gjelder følgende regler: AAC 
er en lisensiert teknologi og krever derfor en lisens i henhold til gjeldende patenter i AAC-
patentporteføljen.  AAC lisensen er tilgjengelig fra VIA LICENSING CORPORATION. Et begrenset antall 
AAC-lisenser er tilgjengelige gjennom ditt Milestone Systems-produkt. Ethvert Milestone produkt som 
støtter AAC-funksjonalitet inkluderer to visningsklientlisenser med basislisensen. Dersom du trenger mer 
enn to visningsklientlisenser, må du kjøpe ekstra lisenspakker. 

11. Du godtar du kravet om at produktet kun kan brukes med så mange IP-enheter som du har kjøpt 
enhetslisenser for, i henhold til reglene som er spesifisert i lisensavtalen for sluttbrukere – «Lisens, 
installasjon og vilkår og begrensninger for bruk». 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Professional+-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktets administrasjonsserver («Management Server») kan installeres på et ubegrenset antall 
datamaskiner som er utpekt som administrasjonsservere og mulige grupperte reserveservere for 
behandling per programlisenskode.  

2. Produktets komponent opptaksserver («Recording Server») kan installeres på et ubegrenset antall 
datamaskiner som er utpekt som opptaksservere. Opptaksserverne må administreres av de utpekte 
behandlingsserverne som er spesifisert ovenfor. 

3. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
4. Ved installasjon av produktet godtar du også programvarelisensbetingelsene fra Microsoft for Microsoft 

SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. Produktet skal, med de unntakene som er angitt i punkt 6 nedenfor, kun brukes, uavhengig av om dette er 

direkte eller i en indirekte form, av deg, dine ansatte eller personer som jobber for deg, inkludert 
politimyndigheter som undersøker hendelser for deg. Produktet kan derfor for eksempel ikke drives eller 
brukes på noen måte av kunder av deg eller andre tredjeparter, med unntak av dine tilknyttede selskaper 
som spesifisert ovenfor, jf. generelle vilkår i denne EULA, avsnittet “Tilknyttede selskaper”.  

6. Produktet kan fjernstyres og administreres av deg eller en tredjepart ved hjelp Milestone Interconnect, 
forutsatt at: a) du eller tredjeparten gjennom kjøp eller abonnement rettmessig har fått Milestone 
Interconnect-kameralisenser for de kameraene som skal være tilgjengelige i det sentrale Milestone 
XProtect Corporate-systemet, og b) du har innhentet og vedlikeholder de nødvendige juridiske tillatelsene 
til å gjennomføre overvåkingen. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Ettersom produktet har AAC funksjonalitet, gjelder følgende regler: AAC 
er en lisensiert teknologi og krever derfor en lisens i henhold til gjeldende patenter i AAC-
patentporteføljen.  AAC lisensen er tilgjengelig fra VIA LICENSING CORPORATION. Et begrenset antall 
AAC-lisenser er tilgjengelige gjennom ditt Milestone Systems-produkt. Ethvert Milestone produkt som 
støtter AAC-funksjonalitet inkluderer to visningsklientlisenser med basislisensen. Dersom du trenger mer 
enn to visningsklientlisenser, må du kjøpe ekstra lisenspakker. 

8. Du godtar du kravet om at produktet kun kan brukes med så mange IP-enheter som du har kjøpt 
enhetslisenser for, i henhold til reglene som er spesifisert i lisensavtalen for sluttbrukere – «Lisens, 
installasjon og vilkår og begrensninger for bruk». 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Express+-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktets administrasjonsserver («Management Server»)-komponent kan installeres på én (1) 
datamaskin, eller klynge av datamaskiner, utpekt som administrasjonsserver eller mulig redundant 
klyngebehandlingsserver per programlisenskode.  
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2. Produktets komponent opptaksserver («Recording Server») kan installeres på én (1) datamaskin som er 
utpekt som opptaksserver. Opptaksserveren må administreres av den utpekte administrasjonsserveren 
som er spesifisert ovenfor. 

3. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
4. Ved installasjon av produktet godtar du også programvarelisensbetingelsene fra Microsoft for Microsoft 

SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. Produktet skal, med de unntakene som er angitt i punkt 6 nedenfor, kun brukes, uavhengig av om dette er 

direkte eller i en indirekte form, av deg, dine ansatte eller personer som jobber for deg, inkludert 
politimyndigheter som undersøker hendelser for deg. Produktet skal derfor f.eks. ikke betjenes eller på 
annen måte brukes av dine kunder eller andre tredjeparter. 

6. Produktet kan fjernstyres og administreres av deg eller en tredjepart ved hjelp Milestone Interconnect, 
forutsatt at: a) du eller tredjeparten gjennom kjøp eller abonnement rettmessig har fått Milestone 
Interconnect-kameralisenser for de kameraene som skal være tilgjengelige i det sentrale Milestone 
XProtect Corporate-systemet, og b) du har innhentet og vedlikeholder de nødvendige juridiske tillatelsene 
til å gjennomføre overvåkingen. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Ettersom produktet har AAC funksjonalitet, gjelder følgende regler: AAC 
er en lisensiert teknologi og krever derfor en lisens i henhold til gjeldende patenter i AAC-
patentporteføljen.  AAC lisensen er tilgjengelig fra VIA LICENSING CORPORATION. Et begrenset antall 
AAC-lisenser er tilgjengelige gjennom ditt Milestone Systems-produkt. Ethvert Milestone produkt som 
støtter AAC-funksjonalitet inkluderer to visningsklientlisenser med basislisensen. Dersom du trenger mer 
enn to visningsklientlisenser, må du kjøpe ekstra lisenspakker. 

8. Du godtar du kravet om at produktet kun kan brukes med så mange IP-enheter som du har kjøpt 
enhetslisenser for, i henhold til reglene som er spesifisert i lisensavtalen for sluttbrukere – «Lisens, 
installasjon og vilkår og begrensninger for bruk». 

 

Milestone XProtect® Essential+ 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Essential+-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktets administrasjonsserver («Management Server»)-komponent kan installeres på én (1) 
datamaskin, eller klynge av datamaskiner, utpekt som administrasjonsserver eller mulig redundant 
klyngebehandlingsserver per programlisenskode.  

2. Produktets komponent opptaksserver («Recording Server») kan installeres på én (1) datamaskin som er 
utpekt som opptaksserver. Opptaksserveren må administreres av den utpekte administrasjonsserveren 
som er spesifisert ovenfor. 

3. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
4. Ved installasjon av produktet godtar du også programvarelisensbetingelsene fra Microsoft for Microsoft 

SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 
5. Produktet skal kun brukes for overvåking eller for andre videoopptaksformål på eiendom eller tomt som 

eies eller forvaltes av deg. Produktet skal derfor f.eks. ikke brukes for overvåkning av kunders eller 
klienters eiendom eller tomt. 

6. Totalt kan produktet som er installert under denne EULA-en, kun benyttes på maksimum åtte (8) aktiverte 
IP-enheter. Med forbehold om denne begrensningen på åtte (8) aktiverte IP-enheter anerkjenner du 
kravet om at produktet kun kan brukes med så mange IP-enheter som du har kjøpt enhetslisenser for, i 
henhold til reglene som er spesifisert i denne EULA-en – «Lisens, installasjon og vilkår og begrensninger 
for bruk».  

7. Det gis ikke støtte for produktet utenom støtteinformasjonen som finnes på Milestones nettsted som 
oppgitt til deg i en informasjonsdialog om produktet. 
 

XProtect®-klienter 
Milestone XProtect® Smart Client 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Smart Client-produktet:  
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke et ubegrenset antall eksemplarer av Produktet med følgende 
vilkår og restriksjoner: 

1. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
2. Produktet kan kun brukes sammen med et XProtect VHP-produkt eller en Milestone Husky NVR-enhet. 

Når Produktet brukes sammen med et XProtect VHP-produkt eller en Milestone Husky NVR-enhet, kan 
det også brukes sammen med andre kompatible Milestone-produkter og med produkter/komponenter fra 
tredjeparter som er bygget på Milestone programutviklingspakke eller Milestone Integrert plattform 
programvarer for utviklingspakke. 

3. Når produktet brukes sammen med offisielt kompatible Milestone-produkter, kan det også brukes sammen 
med tredjepartsprodukter/-komponenter som er bygget på programutviklingspakken Milestone Integration. 

4. Bruk av produktet er ytterligere begrenset av lisensavtalen for sluttbrukere for XProtect VHP-produktet. 
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Milestone XProtect® Web Client 
Bruk – følgende gjelder for XProtect Web Client -produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å bruke Produktet på et ubegrenset antall datamaskiner og enheter med følgende 
vilkår og restriksjoner: 

1. Ved å bruke Milestone XProtect Web Client godtar du Milestones generelle vilkår i denne EULA-en.   
2. Produktet kan kun brukes på datamaskiner og enheter som kjører operativsystemene produktet er 

utarbeidet for. 
3. Produktet kan kun brukes sammen med den offisielt støttede versjonen av Milestone XProtect Mobile-

server eller dedikerte produktevalueringsmiljøer fra Milestone. Se 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/. 

 

Milestone XProtect® Mobile 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Mobile-klient-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke et ubegrenset antall eksemplarer av Produktet med følgende 
vilkår og restriksjoner: 

1. Produktet kan kun brukes på enheter som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
2. Produktet kan kun brukes sammen med den offisielt støttede versjonen av XProtect Mobile-server eller 

dedikerte produktevalueringsmiljøer fra Milestone. Se 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-
xprotect-mobile/. 

3. Når produktet brukes sammen med kartapplikasjoner fra en tredjepart (slik som Google Map, Microsoft® 

BingTM eller OpenStreetMap), er det ditt eget ansvar å sørge for at du har de tilstrekkelige juridiske 

rettighetene til å bruke slike kartapplikasjoner, og at bruken av disse skjer i henhold til vilkårene og 

betingelsene til tredjepartsapplikasjonene. 

4. Du kan også bruke produktet med Milestone Map Service som gir deg tilgang til OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org)©-data. Disse dataene vil bli gitt til deg «i nåværende tilstand», inkludert 
tilgjengelighet etter beste evne, og uten noen garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, uansett 
om det gjelder tittel, nøyaktighet, fravær av feil, egnethet til formålet eller på annen måte. Eventuelle 
skader som følge av bruk av Milestone Map Service fraskrives. 

5. Bruken av videopush-funksjonaliteten er underlagt lisens i XProtect VMS-produktet eller Milestone Husky 
NVR-enheten det brukes sammen med, hvor hver navngitte bruker av XProtect Mobile-klienten som 
ønsker å benytte seg av videopush-funksjonaliteten må ha én (1) kameralisens til XProtect VMS-produktet 
eller Milestone Husky NVR-enhet. 

 

Milestone XProtect® Mobile Server 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Mobile-server-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke et ubegrenset antall eksemplarer av Produktet med følgende 
vilkår og restriksjoner: 

1. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
2. Produktet kan kun brukes sammen med et Milestone XProtect VHP-produkt eller Milestone Husky NVR-

enhet som er lisensiert på riktig måte. 
3. Bruk av XProtect Mobile-serveren er ytterligere begrenset av lisensavtalen for sluttbrukere til Milestone 

XProtect VHP-produktet eller Milestone Husky NVR enheten det brukes sammen med. 
4. Ved å godta den gjeldende EULA-en godtar du vilkårene og betingelsene på vegne av alle sluttbrukere av 

XProtect Mobile Server og XProtect Web Client som du tillater at kobler seg til XProtect Mobile-serveren. 
5. Bruken av Smart Connect, Videopush og mobil push-varslinger avhenger av tredjeparts tjenester og 

nettverkstilkobling som varslingstjenester og trådløst kommunikasjonsnettverk. I tillegg til de generelle 
begrensningene i Milestones ansvar som definert i «Ansvarsbegrensning» over, aksepterer ikke Milestone 
noe ansvar som måtte oppstå fra bruken eller manglende evne til å bruke noen av disse funksjonene 
direkte, eller indirekte, forårsaket av et tredjepartsnettverk eller en tjenestekomponent som brukes for å 
tilby disse funksjonene. 

6. Bruken av Smart Connect og Mobil Push-varslinger er betinget av en gyldig Milestone Care Plus-
servicekontrakt. Milestone fraskriver seg alt ansvar for eventuelle avbrudd i tjenesten som er forårsaket av 
manglende evne å fornye dekningen av Milestone Care Plus i rett tid. 

7. Ekstra tredjepartsavgifter kan gjelde for bruk av XProtect Mobile-tjenesten, inkludert, men ikke begrenset 
til, kommunikasjonskostnader og tredjeparts tjenesteabonnementer. 

 

Tillegg og komponenter 
Milestone XProtect® Access 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Access -produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

http://www.openstreetmap.org/
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1. Produktet kan kun brukes sammen med XProtect VHP-produktet (ethvert XProtect VHP-produkt, bortsett 
fra XProtect Essential+) eller godkjente OEM-versjoner av disse produktene, eller Milestone Husky NVR-
enheten, der lisensen er rettmessig oppnådd gjennom kjøp eller abonnement.  

2. Produktet kan betjenes fra et ubegrenset antall XProtect Management Applications/XProtect 
Management-klienter og XProtect Smart-klienter som er koblet til XProtect VHP-systemet eller Milestone 
Husky NVR-enheten. 

3. For å gjøre kommunikasjon med tredjepartssystemer enklere, kan et ubegrenset antall XProtect Access-
plug-in installeres på hendelsesservere i XProtect VHP-systemet eller Milestone Husky NVR-enheten. I 
tillegg til de generelle restriksjonene i Milestones ansvar som definert i «Ansvarsbegrensning» over, 
aksepterer ikke Milestone noe ansvar som måtte oppstå fra bruken eller manglende evne til å bruke 
produktet når plug-ins har blitt levert av en annen part enn Milestone, eller når en XProtect Access-plug-in 
levert av Milestone brukes med et tredjepartsprodukt eller versjon av et tredjepartsprodukt som det ikke 
har blitt designet og godkjent for. Videre godtar ikke Milestone noe ansvar som måtte oppstå fra bruken 
eller manglende evne til å bruke produktet forårsaket av feil i noe tredjepartsprodukt som XProtect Access 
måtte brukes sammen med. 

4. Produktet kan kun brukes sammen med offisielt kompatible XProtect VHP-produkter og Milestone Husky 
NVR-enheter.  

5. XProtect Access kan bare brukes med så mange dører som du har kjøpt og registrert dørlisenser for 
produktet etter programlisenskoden. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect LPR-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktet kan kun brukes sammen med XProtect VHP-produktet (ethvert XProtect VHP-produkt, bortsett 
fra XProtect Essential+) eller godkjente OEM-versjoner av disse produktene, eller Milestone Husky NVR-
enheten (ethvert Milestone Husky NVR-produkt) der lisensen er rettmessig oppnådd gjennom kjøp eller 
abonnement.  

2. XProtect LPR kan installeres på et ubegrenset antall datamaskiner som er utpekt som XProtect LPR-
servere per programlisenskode. 

3. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
4. Produktet kan kun brukes sammen med offisielt kompatible XProtect VHP-produkter og Milestone Husky 

NVR-enheter. Når produktet brukes sammen med offisielt kompatible Milestone-produkter, kan det også 
brukes sammen med tredjepartsprodukter/-komponenter som er bygget på programutviklingspakken 
Milestone Integration. 

5. XProtect LPR plug-in kan installeres på et ubegrenset antall datamaskiner som er utpekt som 
hendelsesservere, eller som opptaksservere, eller på datamaskiner som kjører Management Client-
programmet. 

6. XProtect LPR kan brukes med så mange kameraer som du har kjøpt og registrert LPR-kameralisenser for 
produktet etter programlisenskoden. 

7. XProtect LPR License Plate Libraries (Nummerskiltbiblioteket til XProtect LPR) kan brukes på et 
ubegrenset antall XProtect LPR-servere. 

8. XProtect LPR kan bare brukes med så mange XProtect LPR License Plate Libraries som du har kjøpt og 
registrert for produktet etter programlisenskoden. 

 

Milestone XProtect® Management Server Failover 
Installering og bruk – for XProtect Management Server Failover-produktet gjelder følgende: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 
 

1. Produktet kan kun brukes i forbindelse med Milestone XProtect Corporate og Milestone XProtect Expert, 
spesifikt fra og med R1 2022-versjonen av disse Milestone XProtect VHP-produktene og nyere, underlagt 
Milestones EULA brukt for slike Milestone XProtect VHP-produkter. 

2. Produktet kan kun brukes, vises og iverksettes på ett utpekt system om gangen og kun for ditt eget interne 
forretningsformål. Det «utpekte systemet» skal bety det utpekte datasystemet du først kjører produktet på, 
og som det er gitt lisens for. Produktet kan kun brukes på det utpekte datasystemet som kjører 
operativsystemet som produktet er beregnet for. 

3. Hvis du midlertidig ikke er i stand til å bruke produktet på det utvalgte systemet på grunn av forhold som 
ligger utenfor din kontroll, kan du midlertidig bruke produktet på et annet utvalgt system 
(«reservesystem»). For dette formålet vil Milestone utstede en midlertidig lisens, gitt at du på forhånd gir 
Milestone skriftlig forhåndsvarsel og all informasjon som er nødvendig for utstedelse av en slik midlertidig 
lisens. Du skal ødelegge alle kopier av produktet på et eventuelt reservesystem når den midlertidige 
svikten til det utpekte systemet er korrigert, og skal bekrefte slik ødeleggelse skriftlig til Milestone innen tre 
virkedager. 

4. Du kan permanent overføre produktet til et annet utpekt system («reserve-utpekt system») gitt at alle 
kopier av produktet er fjernet fra det opprinnelig utpekte systemet og ødelagt, og slik ødeleggelse blir 
bekreftet skriftlig til Milestone innen tre virkedager. En ny lisens for å aktivere bruk av det reserve-utpekte 
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systemet vil bli utstedt av Milestone, gitt at du gir Milestone skriftlig forhåndsvarsel og all informasjon som 
er nødvendig for utstedelse av en slik ny lisens. 

5. Milestone fraskriver seg uttrykkelig eventuelle garantier eller ansvar for tap, inkludert tap av opplysninger 
og/eller konfigurasjon av Milestone XProtect-systemet, forårsaket av din bruk av produktet eller av 
produktforstyrrelsen.  

6. Bruken av produktet er ytterligere begrenset av vilkårene i Milestones EULA som gjelder for den brukte 
versjonen av Milestone XProtect VHP-produktet.  

7. For å kunne bruke produktet, må du kjøpe en XProtect Management Server Failover-lisens. En slik lisens 
må kjøpes for både den primære og den sekundære behandlingsserveren i ditt utpekte system.   

 

Milestone XProtect® Hospital Assist 
Installering og bruk – det følgende gjelder for Milestone XProtect Hospital Assist-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktet består av følgende funksjoner: Fallregistrering, sløring for personvern, klistrelapp, som du har rett 
til å bruke under vilkårene i denne EULA og den kjøpte lisensen som definert nedenfor i dette avsnittet. 
Funksjonene klistrelapp og sløring for personvern er del av XProtect VHP-installasjonsprogrammet brukt av 
deg. Derimot skal funksjonene for fallregistrering installeres via separate installasjonsfiler.  

2. Produktet kan bare brukes sammen med Milestone XProtect VHP-produkter (med unntak av Milestone 
XProtect Essential+) som du har kjøpt lisens for separat, spesifikt med XProtect VHP-produktene versjon 
2023 R1 og høyere.  

3. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for.  
4. For å bruke produktet må du kjøpe en XProtect Hospital Assist-lisens for hver aktiverte videokanal.  
5. Du forstår at produktet leveres «som det er» og ikke er et godkjent helseprodukt eller en medisinsk enhet, 

og at det ikke kan brukes i stedet for pasientovervåking eller erstatte leverandører av helsetjenester. 
Milestone gir ingen uttrykt eller implisitt garanti om at dette produktet vil registrere at en pasient faller. Du 
erkjenner og godtar at produktet bare skal betraktes som et sekundært støtteverktøy og derfor ikke kan 
utgjøre grunnlaget eller eneårsaken for deg og/eller avgjørelsen din. Eventuelle konklusjoner som trekkes 
ut fra analyse av informasjon gitt av produktet må til enhver tid verifiseres med nødvendige faglige 
vurderinger samt med konklusjoner som trekkes ut fra informasjon som kommer fra andre kilder. Eventuelle 
konklusjoner du trekker og handlinger du foretar deg er ene og alene ditt ansvar.  

6. Med unntak av hva som er uttrykkelig tillatt i denne EULA godtar du at du ikke vil bruke produktet med noe 
system eller program der bruk av eller feil på systemet eller programmet med rimelighet kan forventes å 
true eller føre til personskade, død eller tap, inkludert, uten noen begrensning, bruk i sammenheng med 
medisinske, livsopprettholdende eller andre livskritiske programmer. 

7. Bruken av produktet er ytterligere begrenset av vilkårene i Milestones EULA som gjelder for den brukte 
versjonen av Milestone XProtect VHP-produktet. 

 

Milestone XProtect® Incident Manager  
Bruk – det følgende gjelder for Milestone XProtect Incident Manager-produktet:  
Milestone gir deg herved rett til å bruke produktet med følgende begrensninger: 
1. Produktet kan kun brukes i forbindelse med følgende Milestone XProtect VHP-produkter eller godkjente 

OEM-versjoner av disse produktene: Milestone XProtect Corporate versjon 2022 R2 eller nyere versjoner 
og Milestone XProtect Expert, Milestone XProtect Professional+, og Milestone XProtect Express+ som er 
versjon 2022 R3 eller nyere versjoner av disse produktene. 

2. For å kunne bruke produktet, må du kjøpe en XProtect Incident Manager-lisens. Hvis du bruker Milestone 
XProtect Corporate versjon 2022 R2 eller nyere, er lisensen for produktet inkludert i og aktivert sammen 
med lisensen for Milestone XProtect Corporate-produktet.  

3. Bruken av produktet er også styrt og begrenset av vilkårene i Milestone EULA som gjelder for den brukte 
versjonen av Milestone XProtect VHP-produktet, eller av vilkårene i en lisensavtale som gjelder den brukte 
OEM-versjonen av Milestone-produktet. 

 

Milestone XProtect® Transact 
Installering og bruk – det følgende gjelder for XProtect Transact-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktet kan kun brukes sammen med XProtect VHP-produktet (ethvert Milestone XProtect VHP-
produkt, bortsett fra XProtect Essential+) eller godkjente OEM-versjoner av disse produktene, eller 
Milestone Husky NVR-enheten (ethvert Milestone Husky NVR-produkt) der lisensen er rettmessig 
oppnådd gjennom kjøp eller abonnement.  

2. Produktet kan betjenes fra et ubegrenset antall XProtect Management Applications/XProtect 
Management-klienter og XProtect Smart-klienter som er koblet til XProtect VHP-systemet eller Milestone 
Husky NVR-enheten. 
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3. Produktet kan kun brukes sammen med offisielt kompatible XProtect VHP-produkter og Milestone Husky 
NVR-enheter. Når produktet brukes sammen med offisielt kompatible Milestone-produkter, kan det også 
brukes sammen med tredjepartsprodukter/-komponenter som er bygget på programutviklingspakken 
Milestone Integration. 

4. Produktet kan kun brukes med så mange kildetilkoblinger som du har kjøpt og registrert tilkoblingslisenser 
for under programlisenskoden som brukes av den utpekte XProtect Transact.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Bruk – det følgende gjelder for Milestone XProtect Smart Wall -produktet: Milestone gir deg herved rett til å 
bruke Produktet med følgende vilkår og restriksjoner: 

1. Produktet kan brukes med XProtect Corporate-systemer uten å være underlagt separat lisensiering. 
Produktet kan brukes sammen med XProtect Expert som en XProtect Smart Wall-basislisens er 
rettmessig innhentet for.  

2. Produktet kan betjenes fra et ubegrenset antall XProtect Management-klienter og XProtect Smart-klienter 
som er tilkoblet til XProtect Corporate-systemet. 

3. Bruk av Produktet er ytterligere begrenset av lisensavtalen for sluttbrukere for XProtect VHP-produktet. 
 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
Installering og bruk – det følgende gjelder for Milestone XProtect Screen Recorder -produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktet kan installeres på et ubegrenset antall datamaskiner og andre enheter som brukes med det 
operativsystemet som Produktet er beregnet for (heretter kalt datamaskiner).   

2. Produktet skal kun brukes for overvåking eller for andre videoopptaksformål av datamaskiner som eies 
eller forvaltes av deg. Produktet skal derfor f.eks. ikke brukes for overvåkning av kunders eller klienters 
datamaskiner. 

3. Produktet kan kun brukes sammen med Milestone XProtect VHP-produkter og Milestone Husky NVR-
enheter.  

4. For hver bruksenhet av produktet kreves det en (1) kameralisens i Milestone XProtect VHP produktet eller 
Milestone Husky NVR-enheten. 

5. Bruk av produktet er ytterligere begrenset av lisensavtalen for sluttbrukere for Milestone XProtect VHP 
produktet, eller Milestone Husky NVR enheten. 

 

Milestone XProtect® 360º Split View Plug-in 
Installering og bruk – for  Milestone XProtect 360º Split View Plug-in-produktet gjelder følgende: 

1. Produktet kan bare brukes sammen med Milestone XProtect Smart Client brukt sammen med et 
Milestone XProtect VHP-produkt, eller godkjente OEM-versjoner av disse produktene, eller en Milestone 
Husky NVR-enhet, og skal underlegges begrensningene for installasjon og bruk for disse produktene som 
anvist i denne EULA-en. 

2. Produktet kan installeres på et ubegrenset antall datamaskiner. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-in 
Installering og bruk – det følgende gjelder for  Milestone XProtect Input Unit Plug-in-produktet: 

1. Produktet kan bare brukes sammen med Milestone XProtect Smart Client brukt sammen med et Milestone 
XProtect VHP-produkt eller en Milestone Husky NVR-enhet, og skal underlegges begrensningene for 
installasjon og bruk for disse produktene slik som anvist i denne EULA-en. 

2. Produktet kan installeres på et ubegrenset antall datamaskiner.  
 

Milestone XProtect® Device Pack 
Installering og bruk – det følgende gjelder for Milestone XProtect Device Pack -produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktet og dets individuelle enhetsdrivere kan kun brukes sammen med offisielt kompatible Milestone 
XProtect VHP-produkt eller Milestone Husky NVR-enhet som er lisensiert på riktig måte.  

2. Produktet og dets individuelle enhets drivere kan kun brukes på datamaskiner som kjører 
operativsystemene produktet er beregnet for. 

3. Produktet og dets individuelle enhetsdrivere kan installeres på et ubegrenset antall datamaskiner utpekt 
som opptaksservere, redundante opptaksservere eller NVR-enheter. 

 

Milestone Open Network Bridge 
Installering og bruk – følgende gjelder for Milestone Open Network Bridge-produktet: 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende vilkår og begrensninger: 

1. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 



EULA 06012023 

 

2. Produktet kan kun brukes sammen med et Milestone XProtect VHP-produkt (unntatt XProtect Essential+) 
eller Milestone Husky NVR-enhet som støtter Milestone Integration Platform. 
 

Milestone XProtect® Download Manager 
Installering og bruk – følgende gjelder for Milestone XProtect Download Manager -produktet («Download 
Manager»): 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke et ubegrenset antall eksemplar av Download Manager med 
følgende vilkår og restriksjoner: 

1. Download Manager kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene som Download 
Manager er beregnet for. 

2. Download Manager kan kun brukes sammen med Milestone XProtect-produktet som det ble levert med 
(det originale XProtect-produktet). Når Download Manager brukes sammen med det originale XProtect-
produktet, kan Download Manager også brukes sammen med andre kompatible Milestone-produkter og 
med tredjepartsprodukter/-komponenter som er bygget på Milestone programutviklingspakke eller 
Milestone Integration Platform programutviklingspakke. 

3. Bruk av Download Manager er ytterligere begrenset av lisensavtalen for sluttbrukere for XProtect VHP-
produktet. 

 

Milestone Software® Manager 
Installering og bruk – det følgende gjelder for Milestone Software Manager-verktøy («Software Manager»): 
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke et ubegrenset antall eksemplarer av Software Manager med 
følgende vilkår og restriksjoner: 

1. Software Manager kan kun brukes sammen med datamaskiner som kjører operativsystemer som 
Software Manager er beregnet for og sammen med datamaskiner som kjører operativsystemer som 
Milestone i fremtiden eventuelt bekrefter støttes av Software Manager. Se 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/  

2. Software Manager kan kun brukes sammen med Milestone XProtect-produktet som Software Manager 
opprinnelig var beregnet for i tillegg til med produkter som Milestone eventuelt bekrefter i fremtiden at 
Software Manager støtter. Se https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-
addons/utilities/  

3. Ved å bruke Milestone Software Manager til å fjerninstallere eller fjernoppdatere Milestone XProtect-
produkter på andre datamaskiner, anses du som systemadministrator for disse datamaskinene 
(«fjerndatamaskiner»). Som systemadministrator er det ditt ansvar å påse at brukerne av 
fjerndatamaskinene forstår og godtar EULA-ene for Milestone XProtect-produkter som installeres eller 
oppdateres ved hjelp av Milestone Software Manager, selv om installasjonsprosessen har blitt 
gjennomført uten oppsyn av brukerne av fjerndatamaskinene og muligvis uten at det er synlig for dem. 
Ved å fjerninstallere eller fjernoppdatere et Milestone XProtect-produkt på en ekstern datamaskin, godtar 
du – som systemadministrator – dette ansvaret, inkludert ansvaret og erstatningsansvaret for at brukerne 
av de eksterne datamaskinene overholdes og er samsvarende med denne EULA-en. 
 

Husky 
Milestone Husky IVO™-serien av videoovervåkningsprodukter 
Installasjon og bruk – for Milestone Husky IVO™-serien av videoovervåkningsprodukter (dekker følgende 
produkter: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 700R, 
Milestone Husky 1000R og Milestone Husky 1800R, inkludert alle variantene av disse produktene) , gjelder 
følgende: 
Milestone gir deg herved rett til å utplassere og bruke produktet med følgende betingelser og restriksjoner: 

1. XProtect VHP-programvaren, Husky Assistant og andre mulige programvareverktøy, som for eksempel 
Husky Recovery Tool, som leveres med produktet, kan – og kan kun – brukes med den datamaskinvaren 
og det operativsystemet som det er levert med. 

2. Programvareoppdateringer og gjenopprettingsfiler til produktet fra Milestone kan, og skal kun brukes med 
produktet. 

3. Produktet leveres med XProtect VHP-programvare installert. Bruk av XProtect VHP-programvare er 
underlagt vilkår og betingelser for det spesifikke produktet (se det aktuelle avsnittet i denne EULA-en) og 
forutsetter bruk av en rettmessig anskaffet og registrert programlisenskode. 

4. Produktet inkluderer et Microsoft Windows-operativsystem. Den inkluderte Microsoft Windows-lisensen gir 
deg fri tilgang til eventuelle oppdateringer til det gjeldende Windows-operativsystemet som Microsoft kan 
gi ut. Det er ditt ansvar å holde Windows-operativsystemet oppdatert i henhold til retningslinjer fra 
Microsoft. Milestone tar ikke noe ansvar for kompatibilitet med fremtidige programvareoppdateringer i 
Windows-operativsystemet, og fremtidige versjoner av Windows-operativsystemet kan endre bruken av 
tilgjengelige systemressurser i produktet, noe som kan påvirke den generelle ytelsen til produktet. 
Produktet er dimensjonert og designet for den inkluderte versjonen av Microsoft Windows. Milestone kan 
ikke garantere kompatibilitet med andre versjoner av Microsoft Windows-operativsystemer. 
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5. Det inkluderte Microsoft Windows-operativsystemet skal kun brukes sammen med produktet og må derfor 
ikke tas i bruk i en annen datamaskin. Vilkårene og betingelsene for bruk av operativsystemet Microsoft 
Windows er regulert av Microsofts lisensavtalene for sluttbrukere. 

6. Produktet kan omfatte programvarekomponenter fra Dell EMC, f.eks., integrert Dell Remote Access 
Controller (iDRAC), og din bruk av slike komponenter er underlagt Dell EMCs lisensavtale for sluttbrukere 
av programvare, jf. https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-
software-license-agreements.   
 

 

Milestone Husky™ X-series NVR-er 
Installasjon og bruk – for Milestone Husky™ NVR-serien (dekker følgende produkter: Milestone Husky™ X2 
og Milestone Husky™ X8, inkludert alle varianter av disse produktene) gjelder følgende: 
Milestone gir deg herved rett til å utplassere og bruke produktet med følgende betingelser og restriksjoner: 

1. XProtect VHP-programvaren, inkluderte verktøy, inkludert, men ikke begrenset til, Husky Assistant og 
Husky Recovery Tool, tillates og kan bare brukes med den datamaskinvaren og det operativsystemet som 
det er levert med. 

2. Programvareoppdateringer og gjenopprettingsfiler til produktet fra Milestone kan, og skal kun brukes med 
produktet. 

3. Produktet leveres med XProtect VHP-programvare installert. Bruk av XProtect VHP-programvare er 
underlagt vilkår og betingelser for det spesifikke produktet (se det aktuelle avsnittet i denne EULA-en) og 
forutsetter bruk av en rettmessig anskaffet og registrert programlisenskode. 

4. Produktet inkluderer et Microsoft Windows-operativsystem. Den inkluderte Microsoft Windows-lisensen gir 
deg fri tilgang til eventuelle oppdateringer til Windows-operativsystemet fra Microsoft. Det er ditt ansvar å 
holde Windows-operativsystemet oppdatert i henhold til retningslinjer fra Microsoft. Milestone tar ikke noe 
ansvar for kompatibilitet med fremtidige programvareoppdateringer i Windows-operativsystemet, og 
fremtidige versjoner av Windows-operativsystemet kan endre bruken av tilgjengelige systemressurser i 
produktet, noe som kan påvirke den generelle ytelsen til produktet. Produktet er dimensjonert og designet 
for den inkluderte versjonen av Microsoft Windows. Milestone kan ikke garantere kompatibilitet med andre 
versjoner av Microsoft Windows-operativsystemer. 

5. Det inkluderte Microsoft Windows-operativsystemet skal kun brukes sammen med produktet og må derfor 
ikke tas i bruk i en annen datamaskin. Vilkårene og betingelsene for bruk av operativsystemet Microsoft 
Windows er regulert av Microsofts lisensavtalene for sluttbrukere. 

 

Milestone Husky™ M-series NVR-er 
Installasjon og bruk – for Milestone Husky™ NVR-er i M-serien (dekker følgende produkter: Milestone 
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 og Milestone Husky™ M50, inkludert alle varianter av disse 
produktene) gjelder følgende: 
Milestone gir deg herved rett til å utplassere og bruke produktet med følgende betingelser og restriksjoner: 

1. Ethvert kjøp av Produktet krever forutgående godkjenning av denne EULA-en.  
2. Milestone Husky NVR-programvaren kan, og skal, bare brukes med den datamaskinvaren og det 

operativsystemet som den er levert med, og med programlisenskoden som er sørget for av Milestone. 
Dersom kritiske deler av maskinvaren må skiftes ut, kan programvaren installeres på nytt og aktiveres 
med en ny programlisenskode som er mottatt fra din Milestone-forhandler eller fra Milestones 
servicesenter for programvareregistrering på Milestone-nettstedet www.milestonesys.com.  

3. Produktet skal, med de unntakene som er angitt i punkt 5 nedenfor, kun brukes, uavhengig av om dette er 
direkte eller i en indirekte form, av deg, dine ansatte eller personer som jobber for deg, inkludert 
politimyndigheter som undersøker hendelser for deg. Produktet skal derfor f.eks. ikke betjenes eller på 
annen måte brukes av dine kunder eller andre tredjeparter. 

4. Produktet skal kun brukes for overvåking eller for andre videoopptaksformål på eiendom eller tomt som 
eies eller forvaltes av deg. Produktet skal derfor f.eks. ikke brukes for overvåkning av kunders eller 
klienters eiendom eller tomt. 

5. Produktet kan fjernstyres og administreres av deg eller en tredjepart ved hjelp Milestone Interconnect, 
forutsatt at: a) du eller tredjeparten gjennom kjøp eller abonnement rettmessig har fått Milestone 
Interconnect-kameralisenser for de kameraene som skal være tilgjengelige i det sentrale XProtect 
Corporate-systemet, og b) du har innhentet og vedlikeholder de nødvendige juridiske tillatelsene til å 
gjennomføre overvåkingen. 

6. Produktet er utformet for bruk med et maksimalt antall enheter. Kontakt din Milestone-forhandler eller se i 
produktdokumentasjonen dersom trenger ytterligere informasjon. Produktet skal ikke brukes med flere 
enheter enn det er beregnet for og som du har anskaffet tilsvarende lisensdata for på korrekt måte under 
programlisenskoden. 
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MIP SDK og verktøy 

MIP SDK og MIP SDK Mobile 
Installering og bruk – for MIP SDK (Milestone Integration-plattformutviklingspakke) og for MIP SDK Mobile 
gjelder følgende:  
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke hvert av produktene, dvs. MIP SDK og MIP SDK Mobile, 
med følgende begrensninger: 

1. Produktet kan installeres på et ubegrenset antall datamaskiner og brukes til evaluerings- eller 
utviklingsformål.  

2. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
3. Produktet skal kun brukes, uavhengig av om dette er direkte eller i en indirekte form, av deg, dine ansatte 

eller personer som jobber for deg.  
4. Produktet skal kun brukes i forbindelse med Milestone XProtect-produkter, Milestone Husky NVR-

produkter som støtter Milestone integrert plattform for programutviklingspakke, og godkjente OEM-
versjoner av Milestone XProtect-produkter; produktet kan ikke brukes separat, i forbindelse med produkter 
som ikke er Milestone-produkter.  

5. MIP SDK: Du kan redistribuere til tredjeparter de deler av produktet som er spesifikt angitt som 
komponenter som kan redistribueres (dette er de innlastbare filene på gjennomkjøringstid i følgende 
undermapper av produktets installeringsmappe: \bin- og \VpsSamples\bin-mappen), og forutsatt at alle 
lisensieringsavtaler, inkludert, men ikke begrenset til de som er opplistet i filen «3rd party software terms 
and conditions.txt» i \bin-mappen for produktets installeringsmappe, er inkludert i slik redistribuering, i 
forbindelse med dine egne komponenter som del av en samlet løsning brukt sammen med det riktig 
lisensierte Milestone-godkjente produktet. 

6. MIP SDK Mobile: Du kan redistribuere til tredjeparter de deler av Produktet som er spesifikt angitt som 
komponenter som kan redistribueres (dette er de innlastbare filene på gjennomkjøringstid i mappen til 
hver undermappe for MIP SDK Mobile), og forutsatt alle lisensieringsavtaler, til å inkludere men ikke 
begrenses til de som er opplistet i filen «3rd party software terms and conditions.txt» i Produktets 
installeringsmappe, er inkludert i slik redistribuering, i forbindelse med dine egne komponenter som del av 
en samlet løsning brukt sammen med det riktig lisensierte Milestone-godkjente produktet. 

7. Bruken av produktet er videre begrenset av de standardklausuler som nevnes i lisensavtale for sluttbruker 
for Milestone-produktet, eller den OEM-versjonen av Milestone-produktet det brukes sammen med. 

8. Du godtar og garanterer at du ikke skal bruke produktet, eller andre tekniske verktøy, på måter som vil 
sette en sluttbrukere i stand til å bruke et Milestone-produkt, eller en OEM-versjon av et Milestone-produkt 
på en måte som kan krenke lisensavtalen for sluttbruker som dekker det spesifikke produktet, eller bryter 
eller omgår lisensieringssystemet for Milestone-produktet eller OEM-versjonen av et Milestone-produkt. 

9. Produktet inkluderer programvareverktøy og komponenter som aktiverer tilkobling eller integrering med 
programvare fra tredjeparter. Produktet inkluderer ikke lisenser for slik programvare fra tredjeparter, som 
du må anskaffe selv for formålet ditt. 

Milestone StableFPS 
Installering og bruk – for Milestone StableFPS gjelder følgende:  
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende begrensninger: 

1. Produktet kan installeres og brukes på et ubegrenset antall datamaskiner der Milestone XProtect VHP-
produktet er installert. Produktet kan bare brukes til testing, utvikling og demonstrasjon.  

2. Produktet skal kun brukes, uavhengig av om dette er direkte eller i en indirekte form, av deg, dine ansatte 
eller personer som jobber for deg. Produktet består av en enhetsdriver og forhåndsinnspilte 
mediestrømmer, inkludert videoinnhold. Du kan ikke videredistribuere, viderelisensiere eller på annen 
måte gi noen rett til Produktet og dets komponenter, inkludert videoinnhold, til noen tredjepart. I tilfelle 
videoinnhold legges til av deg i produktet, er det ditt ansvar å sikre et rettslig grunnlag for din bruk av slik 
video, inkludert en lisens til å bruke tredjeparters rettigheter, samt en registrerts samtykke når slik lisens, 
samtykke eller annet juridisk grunnlag kreves i henhold til gjeldende lover.  

3. Produktet kan bare brukes til å demonstrere Milestone XProtect VHP, eller til utvikling, testing og 
demonstrasjon av applikasjoner eller systemer som brukes med Milestone XProtect VHP. Milestone gir 
ikke noen og fraskriver seg uttrykkelig enhver garanti for applikasjoner eller systemer som brukes med 
eller er koblet til Milestone XProtect VHP. Hele risikoen som oppstår som følge av din bruk av slike 
applikasjoner og systemer forblir hos deg som bruker, inkludert ditt ansvar for å skaffe nødvendige 
lisenser for din bruk av tredjepartsprogramvare.  

4. Produktet kan kun brukes i forbindelse med Milestone XProtect-produkter, Milestone Husky NVR-
produkter som støtter Milestone integrert plattform for programutviklingspakke, og godkjente OEM-
versjoner av Milestone XProtect-produkter. Produktet kan ikke brukes separat, i forbindelse med ikke-
Milestone-produkter.  

5. Du godtar og garanterer at du ikke skal bruke produktet på måter som vil sette en sluttbruker i stand til å 
bruke et Milestone-produkt, eller en OEM-versjon av et Milestone-produkt, på en måte som kan krenke 
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lisensvilkårene som dekker det spesifikke produktet, eller som bryter eller omgår lisensieringssystemet 
for Milestone-produktet eller OEM-versjonen av et Milestone-produkt. 

MIP SDK-verktøy 
Installering og bruk – for MIP SDK-verktøyene (Milestone integrert plattform for programutviklingspakke-
verktøyene):  
Milestone gir deg herved rett til å installere og bruke produktet med følgende begrensninger: 

1. Produktet kan installeres på et ubegrenset antall datamaskiner og kan brukes til evaluerings- eller 
utviklingsformål.  

2. Produktet kan kun brukes på datamaskiner som kjører operativsystemene produktet er beregnet for. 
3. Produktet skal kun brukes, uavhengig av om dette er direkte eller i en indirekte form, av deg, dine ansatte 

eller personer som jobber for deg. Produktet skal derfor f.eks. ikke betjenes eller på annen måte brukes av 
dine kunder eller andre tredjeparter.   

4. Produktet kan kun brukes i forbindelse med Milestone XProtect-produkter, Milestone Husky NVR-
produkter som støtter Milestone integrert plattform for programutviklingspakke, og godkjente OEM-
versjoner av Milestone XProtect-produkter. Produktet kan ikke brukes separat, i forbindelse med ikke-
Milestone-produkter.  

5. Bruken av produktet er videre begrenset av vilkårene og kravene som er fastsatt i som nevnes i 
lisensavtalen for sluttbruker for Milestone-produktet, eller den OEM-versjonen av Milestone-produktet det 
brukes sammen med. 

6. Du godtar og garanterer at du ikke skal bruke produktet på måter som vil sette en sluttbruker i stand til å 
bruke et Milestone-produkt, eller en OEM-versjon av et Milestone-produkt, på en måte som kan krenke 
lisensvilkårene, inkludert denne EULA-en som dekker det spesifikke produktet, eller som bryter eller 
omgår lisensieringssystemet for Milestone-produktet eller OEM-versjonen av et Milestone-produkt. 

7. Produktet inkluderer programvareverktøy og komponenter som aktiverer tilkobling eller integrering med 
programvare fra tredjeparter. Produktet inkluderer ikke lisenser for slik programvare fra tredjeparter, som 
du må anskaffe selv for formålet ditt. 

 

Milestone Customer Dashboard 
Bruk – det følgende gjelder for Milestone Customer Dashboard (kundeoversikt)-verktøyet:  
Når du aktiverer XProtect VHP-lisensene, utveksles og lagres systemdataene dine (f.eks. antall brukte enheter, 
MAC-adresser til de tilkoblede enhetene osv.) i Milestone lisensieringssystem, som er tilgjengelig via Milestones 
Customer Dashboard, som angitt i de generelle vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbrukere, "Innsamling og 
registrering av systemdata". 
Milestone gir deg herved rett til å bruke Milestone Customer Dashboard og du godtar følgende vilkår og 
begrensninger: 

1. Milestone Customer Dashboard er et gratis online verktøy for Milestone og Milestone-partnere, for å 
administrere og overvåke installasjoner av Milestone XProtect VHP og lisenser. Milestone Customer 
Dashboard inneholder verktøy for (i) å administrere informasjon om sluttbrukernes installasjoner, (ii) 
registrering og aktivering av lisenser, og, med forbehold om ditt samtykke, (iii) sanntidsstatusoversikt over 
systemets helse- og ytelsesdata, og (iv) e-postvarsler og feilfiltrering i XProtect VHP-installasjoner. 

2. Som sluttbruker av XProtect VHP-produktet kan du registrere dataene dine i skjemaet "XProtect 
sluttbrukerregistrering", som er tilgjengelig via Milestone XProtect Management Client. Sluttbrukerdataene 
du har oppgitt, lagres i Milestones lisensieringssystem. 

3. Din tilgang til Milestone Customer Dashboard kan aktiveres på forespørsel til Milestone. Med slik tilgang 
kan du administrere lisensene for Milestone XProtect-produktene. 

4. Du kan samtykke til å dele systemkonfigurasjons- og ytelsesdataene dine med Milestone Customer 
Dashboard ved å merke av boksen under Verktøy/alternativer i Milestone XProtect Management Client. 
Eksempler på slike systemdata er feilinformasjonen som kommer fra kameraer, system eller nettverksfeil. 
Ditt samtykke antyder også at du godtar at Milestone deler din systemkonfigurasjonen og 
ytelsesopplysninger i Milestone Customer Dashboard med de autoriserte Milestone-kanalpartnerne med 
det eneste formål å tilby kundestøttetjenester til deg. 

5. Når du leverer sluttbrukerdata, lisensdata, system- og ytelsesdata via Milestone XProtect Management 
Client og/eller via Milestone Customer Dashboard, samtykker du til at Milestone mottar og bruker dataene 
dine til Milestone-tjenester i form av lisensadministrasjon og overvåking, og for Milestones analytiske 
formål for å forbedre tjenestene våre.  

6. Du samtykker i å ikke forandre, endre eller på noen måte tukle med lisensdata, system- og ytelsesdata 
som overføres til Milestones lisensieringssystem og/eller Milestone Customer Dashboard. Du får en 
selvbetjent tilgang via Milestone XProtect Management Client for å administrere sluttbrukerdataene dine, 
og du er forpliktet til å holde sluttbrukerdataene nøyaktige. Milestone forbeholder seg retten til, etter eget 
skjønn, å korrigere eller fjerne unøyaktige data.  

7. Milestone kan ikke holdes ansvarlig for tap av data forårsaket av forstyrrelser i kommunikasjonen med 
Milestone Customer Dashboard under lisensaktivering.  
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8. I tillegg til de generelle begrensningene i Milestones ansvar som er definert i avsnittet 
«Ansvarsbegrensning» ovenfor, aksepterer ikke Milestone noe ansvar som måtte oppstå fra en Milestone-
forhandlers misbruk av, eller manglende evne til å bruke, Milestone Customer Dashboard. 

9. Tilgang til visse funksjoner i Milestone Customer Dashboard krever en gyldig Milestone Care Plus-
kontrakt. Se https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone fraskriver seg alt 
ansvar for eventuelle avbrudd i tjenesten som er forårsaket av manglende evne til å fornye dekningen av 
Milestone Care til rett tid.  

10. Ekstra tredjepartsavgifter kan gjelde for bruk av Milestone Customer Dashboard, inkludert, men ikke 
begrenset til, kommunikasjonskostnader.  
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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.  


