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ข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของ Milestone 
   

ฉบับน้ีเป็นฉบับแปลมาจากต้นฉบับของข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ของ Milestone ในกรณีใด ๆ 

ที่การตีความมีความคลุมเครือหรือข้อขัดแย้งในส่วนของข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้น้ี ก าหนดให้ต้นฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับเหนือกว่าฉบับแปลน้ี 

ต้นฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงอนุญาตการใช้งานกับผู้ใช้ Milestone มีต่อท้ายฉบับภาษาท้องถิ่นน้ี  

หมายเหตุ: หากคุณเป็นดีลเลอร์ของ Milestone หรือบริษทัรวมระบบ หรือก าลงัติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์ในนามของบุคคลที่สาม 
คุณตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษทัเหล่านั้นยอมรับขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชน้ี้ และยินยอมที่จะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชเ้พื่อลงทะเบียนกบั Milestone Systems 

หากมีการใชต้วัเลือกการให้ความยินยอมโดยความสมคัรใจ 
 

ขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ช ้ (End-user License Agreement - EULA) น้ีถือเป็นขอ้ตกลงที่มีผลผูกพนัตามกฎหมายระหว่างคุณ 

(ทั้งในฐานะบุคคลหรือนิติบุคคล) กบั Milestone Systems A/S ("Milestone") ในส่วนของผลิตภณัฑ ์ Milestone หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ของ 
Milestone ซ่ึงอาจรวมถงึส่วนประกอบของซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ ส่ือ ส่ิงพิมพ ์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารทางออนไลน์ รวมทั้งเอกสารที่ปรบัปรุงหรือที่มีการแกไ้ข 
("ผลิตภณัฑ"์) หากคุณซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยเป็นส่วนหน่ึงของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ทีจ่ดัส่งโดย Milestone 

ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ทั้งหมดของระบบดงักล่าวจะถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑต์ามวตัถุประสงคข์อง EULA น้ี ยกเวน้ 
ส่วนประกอบซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ของบุคคลทีส่ามซ่ึงอยูภ่ายใตใ้บอนุญาตผูใ้ชง้านแยกต่างหากของบุคคลที่สาม ซ่ึงรวมอยูใ่นเอกสารประกอบของระบบหรือรวมอยูใ่นระบบ 

 

การติดตั้ง คดัลอก หรือใชผ้ลิตภณัฑใ์นรูปแบบอื่นใด จะถือว่าคุณยอมรับขอ้ผูกพนัตามเงื่อนไขของ EULA ฉบบัน้ี หากคุณไม่ยอมรับขอ้ก าหนดของ EULA ฉบบัน้ี 
ห้ามติดตั้งหรือใชผ้ลิตภณัฑ ์ แต่คุณตอ้งส่งคืนผลิตภณัฑภ์ายใน 30 วนัหลงัการซ้ือผลิตภณัฑด์งักล่าว พร้อมเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งทั้งหมดไปยงัสถานที่ซ้ือเพื่อขอรับเงินคืนเต็มจ านวน 
โดยหักค่าใชจ้่ายดา้นการจดัส่งและการจดัการใด ๆ นโยบายการคืนผลิตภณัฑ์น้ีไม่มีผลบงัคบัใชห้ากคุณหรือตวัแทนของคุณ รวมถึงดีลเลอร์ Milestone ของคุณ (ในนามของคุณ) 

ไดย้อมรับ EULA น้ีก่อน หรือในระหว่างการซ้ือผลิตภณัฑข์องคุณ นอกจากน้ี นโยบายการคืนสินคา้น้ีไม่มีผลบงัคบัใชก้บัผลิตภณัฑ ์Milestone Husky และฮาร์ดแวร์ที่เก่ียวขอ้ง 
ผลิตภณัฑน้ี์ไดร้ับการคุม้ครองโดยกฎหมายลิขสิทธ์ิและสนธิสัญญาลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายและสนธิสัญญาว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาอื่น ๆ 
โปรดทราบว่าน่ีเป็นการอนุญาตให้ใชง้านส่วนประกอบซอฟตแ์วร์ทั้งหมดของผลิตภณัฑน้ี์ ไม่ใช่การขายผลิตภณัฑ์ 
การอนุญาตให้ใชสิ้ทธ์ิในผลิตภณัฑไ์ม่ถือเป็นการเช่าหรือการขายสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการโอนความเป็นเจา้ของสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใด ๆ ในผลิตภณัฑ์ 
 

ส าหรับผลิตภณัฑข์อง Milestone ที่จ  าเป็นตอ้งมีคียใ์ชง้านโปรแกรม (SLC) ใบอนุญาตที่คุณไดร้ับจะถูกก าหนดโดยคียใ์ชง้านโปรแกรมที่คุณไดร้บัเม่ือซ้ือผลิตภณัฑ ์

 

บริษัทในเครือ ใบอนุญาตที่คุณไดร้ับภายใต ้EULA น้ีส าหรับ Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert และ/หรือ Milestone 

XProtect Professional+ เป็นการให้สิทธ์ิคุณในการเขา้ถึงและอนุญาตให้ใชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวโดยบริษทัในเครือของคุณ ตลอดจนพนกังาน ตวัแทน 
และบุคคลอื่นที่ท  างานให้กบับริษทัในเครือของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะยงัคงรับมีความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่ต่อการเขา้ถึงและการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัในเครือตลอดเวลาตามเงื่อนไขของ 
EULA น้ี สิทธ์ิน้ียงัครอบคลุมถึงส่วนเสริมและส่วนประกอบของ Milestone ที่คุณซ้ือส าหรบั Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect 

Expert และ/หรือ Milestone XProtect Professional+ คุณตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่า (1) บริษทัในเครือของคุณแต่ละแห่งไดย้อมรับใน EULA 

น้ีก่อนที่พวกเขาจะไดร้ับอนุญาตให้เขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละ (2) บริษทัในเครือของคุณปฏิบตัิตามเงื่อนไขของ EULA น้ี ส าหรับวตัถุประสงคข์อง EULA น้ี ค าว่า “บริษทัในเครือ” 
หมายถึงนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณมีอ านาจควบคุมหรือมีอ านาจควบคุมคุณหรืออยูภ่ายใตอ้  านาจการควบคุมร่วมกนั ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยที่ “การควบคุม” 
หมายถึงความเป็นเจา้ของมากกว่าร้อยละห้าสิบของหลกัทรัพยท์ี่มีสิทธ์ิในการออกเสียงเลือกตั้งหรือแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนใหญ่ หรือผูมี้อ านาจในการบริหารที่คลา้ยกนั   
 

การยอมรับการอัปเดตจากระยะไกลแบบอัตโนมัติ ปัจจุบนัหรือในอนาคต ผูดู้แลระบบในองคก์รของคุณอาจใชเ้คร่ืองมือหรือวิธีของระบบปฏบิตัิการใด ๆ 
เพื่ออปัเดตหรือติดตั้งผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์บนคอมพวิเตอร์ของคุณจากระยะไกลแบบอตัโนมติั ตวัอยา่งของเคร่ืองมือน้ีไดแ้ก่ Milestone Software Manager 

ในกรณีที่มีการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวเพือ่อปัเดตผลิตภณัฑแ์บบอตัโนมตัิ จะท าให้คุณไม่ไดร้ับการแจง้เตอืนให้ยอมรับ EULA ของผลิตภณัฑใ์หม่ การยอมรับ EULA 

ฉบบัปัจจบุนัจึงถอืว่าคุณไดม้อบสิทธ์ิการยอมรับ EULA ของการอปัเดตผลิตภณัฑใ์นอนาคตให้ผูดู้แลระบบด าเนินการในนามของคุณ 

 

การปรับใช้ AWS Cloud ผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ ของ Milestone ยงัน าเสนอในแบบ Amazon Machine Image (“AMI”) 

ภายใตโ้มเดลใบอนุญาตแบบจดัหามาเอง (“BYOL”) หรือพร้อมใบอนุญาตส าหรับ Milestone XProtect® Essential+ 

และสามารถปรับใชบ้นโครงสร้างพื้นฐานบริการ AWS Cloud ไดโ้ดยใชส้คริปต ์ CloudFormation ที่เก่ียวขอ้ง 
สคริปตน้ี์จะท าการก าหนดค่าเร่ิมตน้ส าหรับการปรบัใชง้านผลิตภณัฑใ์น Virtual Private Cloud (“VPC”) ใหม่ภายใตบ้ญัชี AWS ของคุณ คุณสามารถแกไ้ขสคริปต ์
CloudFormation หรือค่าเร่ิมตน้การปรับใชง้านที่สร้างขึ้นโดยสคริปตไ์ดต้ามขอบเขตความจ าเป็นส าหรับการปรับใชง้านผลิตภณัฑใ์นโครงสร้างพื้นฐานบริการ AWS 

Cloudที่เฉพาะเจาะจงส าหรับคุณสคริปต์ CloudFormation เป็นการน าเสนอ “ตามสภาพ” ที่ไม่มีการรับประกนัใดๆ โดยรวมไปถงึแต่ไม่จ ากดัแค่เพียง 
การรับประกนัโดยนยัในเร่ืองความเหมาะสมส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะ Milestone ปฏเิสธการรับประกนัใด ๆ โดยชดัแจง้และจะไม่รับผิดชอบหากมีการแกไ้ขสคริปต ์
CloudFormation หรือการแกไ้ขค่าเร่ิมตน้การปรับใชง้านที่สร้างขึ้นโดยสคริปต ์
คุณในฐานะผูใ้ชย้อมรับความเส่ียงและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการปรับใชง้านและการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ถูกปรับใชง้านแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ช่ือและสิทธ์ิทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จ ากดัไวเ้ฉพาะลิขสิทธ์ิ ที่ระบุไวใ้นผลิตภณัฑแ์ละที่ตั้งไวส้ าหรับผลิตภณัฑแ์ละส าเนาใด ๆ ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ 
Milestone หรือในกรณีของการสนบัสนุนผลิตภณัฑด์งักล่าวโดยบริษทัอื่น จะมีเพียงช่ือและสิทธ์ิของการสนบัสนุนเท่านั้นที่เป็นของผูอ้อกใบอนุญาต Milestone 

ขอสงวนสิทธ์ิทั้งหมดที่ไม่ไดมี้การมอบให้โดยชดัแจง้ 
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ผลิตภณัฑอ์าจรวมไปถงึเทคโนโลยี HEVC/H.265 ที่ไดร้ับอนุญาตภายใตใ้บอนุญาตผลงานสิทธิบตัรขั้นสูงของ HEVC 

และการใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารอา้งสิทธ์ิอยา่งนอ้ยหน่ึงรายการของสิทธิบตัรทีร่ะบุไว้ในรายการสิทธิบตัรที่ patentlist.hevcadvance.com 

 

การละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม Milestone มีความรับผิดชอบในการรับรองว่าผลิตภณัฑน้ี์ไม่ละเมิดสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ อยา่งไรก็ตาม 
ในส่วนของสิทธิบตัร เฉพาะ (ก) สิทธิบตัรที่ไดร้ับสิทธ์ิและเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยโุรปในวนัที่คุณซ้ือ และ (ข) 
เฉพาะในกรณีที่ผลิตภณัฑน้ี์เป็นการละเมิดสิทธ์ิเม่ือใชง้านแยกต่างหากโดยไม่มีการใชง้านร่วมกบัผลิตภณัฑห์รือเทคโนโลยีอื่น 
ในกรณีที่คุณถูกด าเนินการจากการกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธ์ิในลกัษณะน้ี คุณควรแจง้ให ้ Milestone รบัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยด่วน Milestone 

จะรับคดีดงักล่าวตอ่จากคุณแต่เพยีงผูเ้ดียวและรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทางกฎหมายอนัเป็นผลจากคดีดงักลา่ว Milestone 

ตอ้งไดร้บัหนงัสือมอบอ านาจที่ไม่อาจเพิกถอนไดเ้พื่อด าเนินคดีความในนามของตนเองหรือเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยการละเมิดลิขสิทธ์ิที่มีการกล่าวหาต่อคุณในฐานะผูใ้ชง้าน Milestone 

ตอ้งไดร้บัสิทธ์ิตามที่ Milestone เห็นสมควรในการจดัหาสิทธ์ิการใชง้านที่ต่อเน่ืองให้แก่คุณเพื่อใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ 
หรือยติุการละเมิดโดยการแกไ้ขหรือเปลี่ยนผลิตภณัฑน้ี์เป็นผลิตภณัฑอ์ื่นแทนซ่ึงมีฟังก์ชนัการท างานที่คลา้ยกบัผลิตภณัฑน้ี์ หรือยกเลิก EULA น้ีโดยมีผลทนัท ี
ในกรณีที่ทางแกไ้ขเยียวยาเหล่าน้ีไม่สามารถด าเนินการไดใ้นราคาที่เหมาะสมส าหรับ Milestone ในกรณีที่เราขอยกเลิก EULA น้ี คุณไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ 
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสิทธ์ิในการชดเชยหรือการทดแทนใด ๆ จาก Milestone 

 

การแก้ไขข้อผิดพลาด ขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดในผลิตภณัฑท์ี่ส่งผลต่อฟังก์ชนัการท างานของผลิตภณัฑโ์ดยรวม 
หรือท าให้ผลิตภณัฑไ์ม่สามารถด าเนินการไดเ้ท่านั้นจึงจะถอืเป็นสาระส าคญั ภายใน 90 (เกา้สิบ) วนัหลงัจากซ้ือผลิตภณัฑ ์

หากคุณพบขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดที่เป็นสาระส าคญัในผลิตภณัฑ์ Milestone มีหนา้ที่ด าเนินการดงัต่อไปน้ีตามที่ Milestone เห็นสมควร (1) 

จดัส่งส าเนาผลิตภณัฑชุ์ดใหม่ที่ไม่มีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดทีเ่ป็นสาระส าคญัให้ (2) แกไ้ขขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย หรือ (3) ยตุิ EULA 

ฉบบัน้ีและช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใชง้านที่เคยไดร้ับคืนให้เม่ือคุณส่งส าเนาผลิตภณัฑท์ั้งหมดคืน 
ขอ้ก าหนดในยอ่หนา้น้ีถือเป็นทางแกไ้ขเยียวยาเพยีงอยา่งเดียวที่คุณจะไดร้บัในกรณีที่พบขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดในผลิตภณัฑ ์

 

การไม่รับประกัน หากคุณไม่ไดร้ับการรับประกนัแบบเฉพาะเจาะจงจาก Milestone โดยถอืเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกอบผลิตภณัฑ์ Milestone 

จะปฏิเสธการรบัผิดชอบในการรับประกนัใด ๆ ของผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน ผลิตภณัฑน้ี์และเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งใด ๆ ไดร้ับการจดัหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู"่ โดยไม่มีการรับประกนัใด ๆ 
ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยนยั รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การรับประกนัโดยนยัต่อความสามารถในการท างานโดยทัว่ไปหรือความเหมาะสมส าหรับการใชง้านเพื่อจุดประสงคใ์ดโดยเฉพาะ 
คุณในฐานะผูใ้ชเ้ป็นผูร้ับความเส่ียงทั้งหมดที่เกิดจากการใชง้านหรือประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์ คุณไดร้ับการแจง้แลว้ว่า ผลิตภณัฑน้ี์เม่ือใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์บางอยา่งหรือซอฟตแ์วร์อื่น 
อาจท าให้คุณด าเนินการเฝ้าระวงัและประมวลผลขอ้มูลซ่ึงอาจเป็นส่ิงตอ้งห้ามหรือขดัต่อกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะกฎหมายอาญาและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
คุณในฐานะผูใ้ช้มีหนา้ที่รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการตรวจสอบการใชง้านของคุณใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 

การใช้งานต้องห้าม ผลิตภณัฑส์ามารถน าไปใชต้ามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งของอ านาจศาล ประเทศ หรือภูมิภาคที่ใชง้านผลิตภณัฑเ์ท่านั้น ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ 
ขอ้จ ากดัทางกฎหมายที่เป็นไปไดเ้ก่ียวกบัส่ิงที่คุณเฝ้าระวงัหรือบนัทึกดว้ยผลิตภณัฑ ์ นโยบายส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลที่บนัทึกไวห้รือขอ้มูลอื่น ๆ ในผลิตภณัฑ ์

และวิธีที่ขอ้มูลทีถู่กบนัทึกเหล่านั้นจะไดร้ับการจดัการเม่ือถูกน าออกจากผลิตภณัฑ ์

คุณในฐานะผูใ้ช้มีหนา้ที่รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการท าความคุน้เคยและปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้จ ากดัดงักล่าว Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ 
ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง โดยออ้ม หรือที่เป็นผลตามมา ซ่ึงเกิดจากการละเมิดกฎหมายและ/หรือขอ้จ ากดัดงักล่าว 
 
ใบอนุญาตน้ีไม่ครอบคลุมการใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อจุดประสงคห์รือเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดตามที่บญัญตัิไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชา
ชาต ิการใชง้านใด ๆ ในลกัษณะน้ีเป็นส่ิงตอ้งห้ามและเป็นการละเมิด EULA น้ีอยา่งร้ายแรง ซ่ึงส่งผลให้ใบอนุญาตทั้งหมดของผลิตภณัฑน้ี์ส้ินสุดลงทนัทีโดยไม่ตอ้งมีการแจง้เพิ่มเติมใด 
ๆ เก่ียวกบัการใชง้านผลิตภณัฑท์ี่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 

ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล คุณรับรองและยืนยนัว่า คุณรับทราบว่าผลิตภณัฑจ์ะรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ดัหาให้ผ่านแหล่งภาพวิดีโอ ซ่ึงรวมถึงกลอ้ง, 

DVR, NVR หรือในลกัษณะอื่นใด และ Milestone และผูใ้ห้สิทธ์ิอนุญาตจะไม่รับผิดชอบหรือรบัผิดใด ๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูลป้อนเขา้ในผลิตภณัฑ์ หรือเม่ือมีการใชผ้ลิตภณัฑ ์

คุณภาพหรือความเพียงพอของผลิตภณัฑจ์ะไม่มีลิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและประมวลผลดงักล่าวไดอ้ยา่งอิสระ และ Milestone 

และผูใ้ห้สิทธ์ิอนุญาตจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดเก่ียวกบัสิทธ์ิและภาระผูกพนัของคุณภายใตก้ฎหมายที่บงัคบัใชใ้ด ๆ ในการรวบรวม ประมวลผล หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง GDPR และกฎหมายอื่น ๆ เก่ียวกบัการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและขอ้มูล 

 

Copenhagen Clause. Milestone เป็นผูล้งนามในห Copenhagen Letter 

ซ่ึงเป็นประกาศดา้นเทคโนโลยีที่มีจุดประสงคเ์พื่อทีจ่ะพูดคุยกบัสาธารณชนอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและวิธีปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยใชเ้ทคโนโลยี 
เราในฐานะผูส้รรคส์ร้างเทคโนโลยจีะตอ้งสะทอ้นให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีผลต่อความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษยอ์ยา่งไรและเราจะใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีความรับผิดชอบอยา่งไรต่อไปในอ
นาคต Milestone สนบัสนุนให้พนัธมิตรของเรามีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีความรับผิดชอบที่ส าคญัน้ี ตลอดจนลงนามใน Copenhagen 

Letter ที่ https://www.milestonesys.com/company-news/milestone/csr/the-copenhagen-letter/ และน าเอา Copenhagen 

Clause ที่สอดคลอ้งกนัมารวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงของตนเองดว้ย 
 

ข้อจ ากัดความรับผิด ขอ้ก าหนดในยอ่หนา้น้ีมีผลบงัคบัใชต้ามขอบเขตสูงสุดที่ไดร้บัอนุญาตโดยกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม Milestone หรือซพัพลายเออร์ 
ไม่มีภาระรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งที่เป็นความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยไม่เจตนา ความเสียดายโดยออ้ม หรือความเสียหายอนัเป็นผลตามมา 
(รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะความเสียหายในการสูญเสียผลก าไรทางธุรกิจ การหยดุชะงกัของธุรกิจ การสูญเสียขอ้มูลทางธุรกิจ หรือความเสียหายทางการเงินใด ๆ ) 

หรือไม่มีภาระรับผิดต่อผลิตภณัฑใ์ด ๆ (ยกเวน้การบาดเจ็บทางร่างกาย) อนัเป็นผลจากการใชง้านหรือการไม่สามารถใชผ้ลิตภณัฑ์ 



EULA 06012023 

 

หรือการจดัเตรียมหรือการไม่สามารถให้การสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม แมว้่า Milestone จะไดร้ับแจง้ถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกิดความเสียหายดงักล่าวแลว้ก็ตาม 
หากมิใช่การกระท าผิดโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง ความรับผิดทั้งหมดของ Milestone 

และซพัพลายเออร์จะจ ากดัไวไ้ม่เกินจ านวนเงินตามจริงที่คุณช าระไวเ้ป็นค่าผลิตภณัฑ์ 
 

ใบอนุญาตของบุคคลที่สาม ผลิตภณัฑจ์ะให้สิทธ์ิคุณในการใชซ้อฟตแ์วร์ของบุคคลที่สามเฉพาะรายตามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารประกอบเฉพาะผลิตภณัฑ์ 
คุณสามารถใชแ้ละรวมผลิตภณัฑก์บัซอฟตแ์วร์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และเม่ือติดตั้ง 
ถือเป็นหนา้ที่รับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบและรับสิทธ์ิการใชง้านซอฟตแ์วร์ของบุคคลที่สามตามวตัถุประสงคข์องคุณ  

 

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ Milestoneการใชผ้ลิตภณัฑข์องคุณยงัอยูภ่ายใตว้งจรชีวิตผลิตภณัฑข์อง Milestone, cf. 

https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/product-lifecycle/ ตามวงจรชีวิตผลิตภณัฑข์อง Milestone 

การเปิดใชง้านใบอนุญาตจะมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากการวางจ าหน่ายทัว่ไปของผลิตภณัฑ ์ หลงัจากทีค่รบ 10 ปี จะไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ IP 

ใหม่และ/หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ IP ที่เช่ือมต่อและเปิดใชง้านในผลิตภณัฑไ์ดอ้ีกต่อไป อยา่งไรก็ตาม ภายใต ้EULA น้ี คุณจะยงัคงไดร้บัสิทธ์ิในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละระบบ XProtect 

ในปัจจุบนัจะยงัคงท างานต่อไปตามปกต ิ
 

เบ็ดเตล็ด (ก) คุณสามารถท าส าเนาผลิตภณัฑไ์ดม้ากครั้ งตามความจ าเป็นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการส ารองและจดัเก็บขอ้มูล 
โดยมีภาระผูกพนัในการท าซ ้าตามประกาศเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิทั้งหมดในส าเนาดงักล่าว (ข) คุณจะตอ้งไม่แจกจ่าย ออกใบอนุญาตยอ่ย หรือจ าหน่ายผลิตภณัฑน้ี์ต่อบุคคลที่สาม 
เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตอยา่งชดัเจนใน EULA น้ี (ค) คุณจะตอ้งไม่ท าวิศวกรรมยอ้นกลบั ถอดแยกส่วนประกอบ หรือแยกช้ินส่วนองคป์ระกอบใด ๆ ของผลิตภณัฑ ์

ยกเวน้และในเฉพาะทีอ่ยูใ่นขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบงัคบัใชอ้นุญาต ซ่ึงจะไม่อาจสละสิทธ์ิไดใ้นทางสัญญา (ง) EULA น้ีไม่สามารถโอนเปลีย่นมือได ้
เวน้เสียแต่ว่ามีผลประโยชน์แห่งความเป็นเจา้ของใด ๆ โอนเปลีย่นมือไปดว้ย ซ่ึงจะรวมถึงผลิตภณัฑ ์ Milestone 

คุณสามารถโอนมอบสิทธ์ิทั้งหมดของคุณส าหรับผลิตภณัฑไ์ปยงัผูร้ับมอบไดเ้ป็นการถาวร หากผูร้ับมอบตกลงยอมรับในเงื่อนไขของ EULA น้ี 

 

การควบคุมการส่งออก ขอบเขตของสิทธ์ิของคุณและสิทธ์ิอนุญาตที่มอบให้ภายใต ้ EULA ฉบบัน้ีจะอยูภ่ายใตม้าตรการคว  ่าบาตร 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการควบคุมการส่งออกหรือมาตรการจ ากดัทางการคา้อื่น ๆ ที่ก าหนดโดยสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร เดนมาร์ก และ/หรือสหภาพยโุรป 
คุณตอ้งไม่ใชผ้ลิตภณัฑห์รือใชสิ้ทธ์ิอนุญาตใด ๆ ที่ไดร้ับภายใตข้อ้ตกลงน้ี หากการใชง้านดงักล่าวเป็นการกระท าตอ้งห้ามหรืออยูภ่ายใตม้าตรการคว  ่าบาตรที่เก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการควบคุมการส่งออกหรือมาตรการจ ากดัทางการคา้อื่น ๆ Milestone ไม่จ าเป็นตอ้งให้สิทธ์ิอนุญาต หรือส่งมอบผลิตภณัฑข์อง Milestone 

หากเป็นการกระท าตอ้งห้ามตามมาตรการคว  ่าบาตร หรือกฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการควบคุมการส่งออกที่บงัคบัใช้ 
 

การยกเลิก Milestone อาจยตุิ EULA น้ี โดยไม่กระทบตอ่สิทธ์ิอื่น ๆ หากคุณไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขและ/หรือหากคุณไม่ปฏบิตัิตามหรือเพื่อให้ Milestone 

ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นการควบคุมการส่งออกที่เก่ียวขอ้ง โดยทีคุ่ณไม่มีสิทธ์ิใด ๆ ในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย คืนเงิน หรือค่าชดเชยใด ๆ ในกรณีดงักล่าว 
คุณจะตอ้งหยดุใชง้านผลิตภณัฑท์นัที ท าลายส าเนาผลิตภณัฑท์ั้งหมด และรับรองการท าลายดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

การแยกออกจากกันได้ หากศาลหรือหน่วยงานของรัฐภายใตเ้ขตอ านาจศาลที่เก่ียวขอ้งก าหนดว่าขอ้ก าหนดใดใน EULA น้ีไม่สมบูรณ์ ใชบ้งัคบัไม่ได ้หรือใชบ้งัคบัไดภ้ายในขอบเขตจ ากดั 
EULA ฉบบัน้ีจะยงัคงมีผลโดยสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดพ้ร้อมดว้ยขอ้ก าหนดที่ถูกพจิารณาดงักล่าวหรือถูกจ ากดัขอบเขต  
 

ข้อตกลงทั้งหมด EULA น้ีถือเป็นขอ้ตกลงทั้งหมดที่สมบูรณ์ของทั้งสองฝ่ายเก่ียวกบัสาระส าคญั และการด าเนินการที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและทางวาจา และขอ้ผูกมดัใด ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นก่อน EULA น้ีรวมถึงการรับประกนัโดยนยัทั้งหมด หลกัของกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) หรือหลกันิติธรรมสามญัใด ๆ ที่ไม่ไดก้ล่าวถึงซ ้า ณ 

ที่น้ีให้ถือว่าไม่มีผลบงัคบัใชร้ะหว่างทั้งสองฝ่าย 
 

กฎหมายที่ใช้บังคับ EULA น้ีและสัญญาระหว่างคุณกบั Milestone อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายเดนมาร์ก 
และถิ่นที่ศาลมีอ านาจพิจารณาคดีที่เหมาะสมส าหรับการไกลเ่กลีย่ขอ้ขดัแยง้ในที่น้ีจะเป็นศาลเมืองโคเปนเฮเกน 

 

ใบอนุญาต การติดตั้ง รวมทั้งเง่ือนไขและข้อจ ากัดการใช้งาน XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone รองรับอุปกรณ์ IP อุปกรณ์ IP ไดแ้ก่ กลอ้ง 
ตวัแปลงสัญญาณ บริการวิดีโอ หรืออุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่วิดีโอไดร้บัการจดัการผ่านทางหมายเลข IP เฉพาะที่ไม่ซ ้ากนัในการติดตั้งผลิตภณัฑ ์ส าหรับอุปกรณ์ IP 

ที่มีหมายเลข IP เดียวที่รวมอยูใ่นรายการอุปกรณท์ี่รองรับของ Milestone จ าเป็นตอ้งมีหน่ึงใบอนุญาตส าหรับอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ IP ที่เช่ือมต่อและเปิดใชง้านในผลิตภณัฑ์ 
ส าหรับอุปกรณ์ IP ที่มีหมายเลข IP เฉพาะที่เปิดใช้งานมากกว่าหน่ึงหมายเลข จ านวนใบอนุญาตอุปกรณ์ที่ตอ้งใชจ้ะระบุไวใ้นรายการอุปกรณ์ที่ Milestone รองรับ 
โปรดตรวจสอบรายการอุปกรณ์ IP จ านวนใบอนุญาตที่ตอ้งใช ้และขอ้ยกเวน้ในรายช่ืออุปกรณ์ที่รองรับไดท้ี่ 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices  อุปกรณ์ IP ที่มีหมายเลข IP 

เดียวมีขอ้ยกเวน้ต่อไปน้ี: (1) ส าหรับอปุกรณ์ IP ที่เช่ือมต่อกบัผลิตภณัฑผ่์านทางอุปกรณ์ตวักลางหรือระบบตวักลางตอ้งมีหน่ึงใบอนุญาตอุปกรณ์ต่อช่องสัญญาณวิดีโอทีเ่ปิดใชง้าน (2) 

อุปกรณ์ IP ที่มีหลายเลนส์หรือหลายเซ็นเซอร์และตวัแปลงสัญญาณที่มีกลอ้งอนาลอกที่เช่ือมต่อสูงสุด 16 ตวั จะนบัเป็นอุปกรณ์ IP เพียงเคร่ืองเดียว (3) 

ส าหรับตวัแปลงสัญญาณที่มีมากกว่า 16 ช่องตอ้งมีหน่ึงใบอนุญาตส าหรับอุปกรณ์ต่อช่องสัญญาณวิดีโอที่เปิดใชง้าน อาจมีขอ้ยกเวน้เฉพาะเพิ่มเติม 
โปรดดูรายละเอียดในรายการอปุกรณ์ทีร่องรับของ Milestone 

 

ส าหรับอุปกรณ์ IP ที่ไม่รวมอยูใ่นรายการอุปกรณ์ที่รองรับ Milestone และส าหรับโปรแกรมควบคุมบริการการประมวลผลวิดีโอทีร่วมอยูใ่น Milestone MIP SDK 

จะอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขต่อไปน้ี: (1) อุปกรณ์ IP ที่มีความสามารถดา้นวิดีโอตอ้งมีใบอนุญาตอุปกรณ์หน่ึงใบตอ่ช่องวิดีโอทีเ่ปิดใชง้าน (2) IP 

อุปกรณท์ี่ไม่มีความสามารถดา้นวิดีโอตอ้งมีใบอนุญาตอุปกรณ์หน่ึงใบต่อทีอ่ยู่ IP เงือ่นไขสิทธ์ิการใชง้านเฉพาะอาจมีผลบงัคบัใชส้ าหรับผลิตภณัฑ์ XProtect® 

ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอเฉพาะ โปรดดขูอ้ก าหนดและเงื่อนไขเฉพาะของผลิตภณัฑ์ และ (3) โปรแกรมควบคุมบริการประมวลผลวิดีโอเม่ือรับวิดีโอจากระบบประมวลผลวิดีโอใด ๆ 
ที่เช่ือมต่อหรืออุปกรณ์ที่เช่ือมต่อโดยตรงหรือโดยออ้ม ตอ้งมีใบอนุญาตอุปกรณ์หน่ึงใบต่อช่องวิดีโอทีเ่ปิดใชง้าน 
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การรวบรวมและการลงทะเบียนข้อมูลระบบ   ในการเปิดใชง้านใบอนุญาตส าหรับผลิตภณัฑ์ คุณไดย้อมรับว่าขอ้มูลระบบหลกั (เช่น จ านวนของอุปกรณ์ที่มีการใช)้ 
มีการแลกเปลี่ยนและเก็บไวใ้นระบบการออกใบอนุญาตของ Milestone ระบบจะสร้างคียเ์ฉพาะส าหรับใบอนุญาตแต่ละฉบบัและแต่ละอุปกรณ์ทีเ่ช่ือมต่อกบัระบบ Milestone 

จะรวบรวมหมายเลข MAC ของอปุกรณ์ที่เช่ือมต่อและติดตามจ านวนครั้ งที่มีการลงทะเบยีนและลบขอ้มูลกลอ้งอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใชใ้บอนุญาตตาม EULA นอกจากน้ี 
Milestone ยงัลงทะเบียนหมายเลข IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใชง้านใบอนุญาต ส าหรับระบบที่ใชก้ารแจง้เตือนแบบพุชของ Milestone ทาง Milestone 

จะติดตามรหัสเฉพาะทัว่ไป (Globally Unique Identifier หรือ GUID) 

ของเซิร์ฟเวอร์ส าหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและอปุกรณ์เคลือ่นที่ที่ลงทะเบยีนเพื่อรับการแจง้เตือนและทีอ่ยูอ่เีมลที่ป้อนเพือ่รบัการแจง้เตือนแบบพุช หากคณุใชป้ลัก๊อินหรือแอปพลเิคชนัอื่น ๆ 
ที่รวมเขา้ไวใ้นผลิตภณัฑ ์ ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัแอปพลิเคชนัดงักล่าวจะถกูเก็บรวบรวมและส่งไปยงั Milestone เม่ือเปิดใชง้านใบอนุญาตส าหรับผลิตภณัฑ์ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัแอปพลเิคชนัที่ถูกรวมไวใ้นระบบรวมไปถึงขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ช่ือผูผ้ลิต ช่ือและเวอร์ชนัของการรวมระบบ 
จุดประสงคท์ั้งหมดของการเก็บรวบรวมและเกบ็รักษาขอ้มูลดงักล่าวคอื เพือ่ให้ Milestone และพนัธมิตรช่องทางจดัจ าหน่ายสามารถบงัคบัใชก้ารจดัการการให้สิทธ์ิของผลิตภณัฑ์ 
Milestone ได ้ ส าหรับแอปพลเิคชนัที่ถูกรวมไวใ้นระบบ ทาง Milestone จะใชข้อ้มูลที่รวบรวมเพือ่วตัถปุระสงคท์างสถิติและการวเิคราะห์ คุณตกลงที่จะไม่ดดัแปลง แกไ้ข 
หรือใชว้ิธีการใด ๆ ในการเปลี่ยนเพือ่ท าลายขอ้มูลที่มีการส่งไปยงัการบริการออนไลน์ 

 

ข้อมูลผู้ใช้ ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:เม่ือซ้ือใบอนุญาตส าหรับผลิตภณัฑผ่์านคู่คา้ของเรา ระบบจะลงทะเบียนขอ้มูลธุรกิจของบริษทัของคุณกบั Milestone นอกจากน้ี 
คุณยงัตอ้งให้ขอ้มูลบุคคลติดต่อแก ่ Milestone ในรูปแบบของช่ือ อเีมล และหมายเลขโทรศพัท ์ ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงักล่าวและการใชง้านโดย 
Milestone คุณอาจถกูขอใหล้งทะเบียนบญัชีของคุณตามกฎเกณฑท์ี่ Milestone ก าหนด หาก Milestone ขอให้คุณลงทะเบยีนบญัชีของคุณ 

ใบอนุญาตที่มอบให้คุณจะไม่ถูกเปิดใชง้านจนกว่าบญัชีของคุณจะไดร้ับการลงทะเบียน ขอ้มูลที่จ  าเป็นจะไดร้บัผ่านทางบญัชีดงักล่าว และ Milestone 

จะสามารถรับรองความถูกตอ้งของคุณในฐานะผูใ้ช้ผลิตภณัฑไ์ด ้ วตัถุประสงคใ์นการเก็บการรวบรวมและรักษาขอ้มูลดงักล่าวในระหว่างการใชใ้บอนุญาตก็คือ ช่วยให้ Milestone 

สามารถพิสูจน์ตวัตนผูใ้ชใ้นฐานะผูไ้ดร้ับใบอนุญาตของผลิตภณัฑ์ รวมถึงเพื่อวตัถุประสงคใ์นการควบคุมการส่งออก และเพือ่ให้ Milestone 

และพนัธมิตรช่องทางสามารถบงัคบัใชก้ารจดัการสิทธ์ิการใชง้าน ด าเนินโปรแกรมช่องทางของ Milestone และให้การสนบัสนุนดา้นเทคนิคส าหรับผลิตภณัฑ ์ Milestone 

เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและน ามาใชใ้นที่น่ี Milestone รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/) 
 

EULA ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัผลิตภณัฑท์ั้งหมด โดยมีขอ้ก าหนดทัว่ไปและขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเฉพาะซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้บัผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการที่ระบุไวใ้นส่วนต่อไปน้ี: 
 

Milestone XProtect® VMS  
 

Milestone XProtect® Corporate  
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์XProtect Corporate ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ส่วนประกอบของ "เซิร์ฟเวอร์การจดัการ" ของผลติภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่จ ากดัจ านวนซ่ึงถูกก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์การจดัการ และอาจรวมถึง 
เซิร์ฟเวอร์ส ารองขอ้มูลเม่ือเกิดการลม้เหลว แบบคลสัเตอร์ตอ่หน่ึงคียใ์ชง้านโปรแกรม  

2. ส่วน "เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ" ของผลิตภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ซ่ึงถูกก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ และ Failover 

เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ และ Failover Server ตอ้งไดร้ับการจดัการโดย เซิร์ฟเวอร์การจดัการ ที่ก าหนดตามที่ระบุไวข้า้งตน้ 

3. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

4. การติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์จะถือว่าคุณตกลงทีจ่ะปฏิบตัิตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition 

(https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 
5. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชง้าน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยคุณ พนกังานของคุณ หรือบคุคลอื่นที่ท  างานให้แก่คุณ รวมถึงเจา้หนา้ที่ต  ารวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คุณ 

โดยมีขอ้ยกเวน้ตามที่ระบุไวใ้นยอ่หนา้ที่ 9 และ 10 ดา้นล่าง ดงันั้น ผลิตภณัฑอ์าจไม่สามารถท างานหรือใชง้านไดโ้ดยลูกคา้ของคุณหรือบคุคลที่สามอื่น ๆ  
ยกเวน้บริษทัในเครือของคุณตามที่ระบุไวข้า้งตน้ เทียบกบั เงื่อนไขทัว่ไปของ EULA น้ี ส่วน “บริษทัในเครือ”     

6. อาจสามารถใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อการเฝ้าระวงัสถานประกอบการหรือพื้นที่ที่คุณเป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคมุ หรือคุณไดร้ับการอนุญาตที่จ  าเป็นและปฏบิติัตามกฎหมายเท่านั้น 
ในการด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการหรือพื้นที่ที่คุณไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือควบคุม 

7. ดว้ยการใช ้Milestone Federated Architecture ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชง้านเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบ XProtect Corporate หรือ XProtect 

Expert อื่น ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารอนุญาตสิทธ์ิการใชง้านเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขว่าระบบทีร่วมกนัภายใตส่้วนกลางตอ้งมีใบอนุญาตที่ถูกตอ้ง  
8. ในการใช ้Milestone Interconnect ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชง้านเพื่อเช่ือมต่อกบัผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์การจดัการวิดีโออื่น ๆ ของ Milestone และผลิตภณัฑ ์

Milestone อื่น ๆ ที่ไดร้ับการอนุมตัิ (โปรดอ่านที่เวบ็ไซตข์อง Milestone https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-

and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/ 
ส าหรับภาพรวมล่าสุดของผลิตภณัฑท์ี่ใชง้านร่วมกนัได)้ ซ่ึงเป็นของคุณหรือของบุคคลที่สาม การใชง้าน Milestone Interconnect จะเป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 
ก) ระบบใด ๆ ที่เช่ือมต่อระหว่างกนัจะตอ้งไดร้ับอนุญาตให้ใชง้านอยา่งสมบูรณ์พร้อมกบัสิทธิการใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect 

มาโดยชอบส าหรับกลอ้งที่สามารถเขา้ถึงไดใ้นระบบ XProtect Corporate ผ่านการซ้ือหรือการสมคัรสมาชิก  
9. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถด าเนินการและจดัการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช ้Milestone Federated Architecture ได ้

โดยมีเงื่อนไขว่าคุณตอ้งไดร้ับการอนุญาตที่จ  าเป็นและปฏิบตัิตามกฎหมายในการด าเนินการเฝ้าระวงั 
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10. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถด าเนินการและจดัการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช ้Milestone Interconnect ได ้โดยมีเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี ก) 
คุณหรือบุคคลที่สามซ้ือสิทธิการใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect ส าหรับกลอ้งที่สามารถเขา้ถึงไดใ้นระบบ XProtect Corporate ส่วนกลางได ้
และ ข) คุณไดร้ับการอนุญาตที่จ  าเป็นและปฏบิตัิตามกฎหมายในการด าเนินการเฝ้าระวงั 

11. เม่ือมีการใชง้านผลิตภณัฑร่์วมกบัโปรแกรมแผนที่ของบุคคลที่สาม (เช่น Google Maps, Microsoft® BingTM Maps หรือ OpenStreetMap) 

เป็นหนา้ที่ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผูเ้ดียวในการรับรองว่าคุณไดร้ับสิทธ์ิตามกฎหมายที่เพียงพอในการใชโ้ปรแกรมแผนที่ดงักล่าว 
และรับรองว่าการใชง้านเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ใชง้าน 

12. คุณยงัสามารถใชผ้ลิตภณัฑน้ี์กบับริการแผนที่ของ Milestone ซ่ึงจะช่วยให้คุณสามารถเขา้ถึงขอ้มูล OpenStreetMap 

(http://www.openstreetmap.org)© ขอ้มูลน้ีเป็นการจดัหาให้กบัคุณ "ตามสภาพ” รวมถึงความพยายามอยา่งที่สุดในการท าให้ใชง้านได ้
และไม่มีการรับประกนัใด ๆ ทั้งโดยชดัแจง้หรือโดยนยั ไม่ว่าจะเป็นช่ือเร่ือง ความถูกตอ้ง การไม่มีขอ้ผิดพลาด ความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ หรืออยา่งอื่น 
จะไม่มีการรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช ้Milestone Map Service  

13. Advanced Audio Coding (AAC) เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์ฟังก์ชนัการใชง้าน AAC ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีจะมีผลบงัคบัใช:้ AAC 

เป็นเทคโนโลยีที่ไดร้ับใบอนุญาตและดงันั้นจึงตอ้งใชใ้บอนุญาตภายใตสิ้ทธิบตัรในกลุ่มสิทธิบตัร AAC ที่เก่ียวขอ้ง  สามารถขอใบอนุญาต AAC ไดจ้าก VIA 

LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจ านวนจ ากดัจาก Milestone Systems ผ่านทางผลิตภณัฑข์องคุณได ้ผลิตภณัฑใ์ดๆ 
ของ Milestone ทีร่องรับฟังก์ชนัการใชง้าน AAC จะมีใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดูที่มีสิทธิการใชง้านพื้นฐานจ านวน 2 ใบ หากตอ้งการใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดูมากกว่า 
2 ใบ คุณจ าเป็นตอ้งซ้ือชุดใบอนุญาตเพิ่มเติมเพิ่ม 

14. คุณยอมรับขอ้ก าหนดที่ระบุว่า สามารถใชผ้ลิตภณัฑก์บัอุปกรณ์ IP ไดม้ากเท่าที่คุณไดร้ับใบอนุญาตส าหรับอุปกรณ์ตามกฎที่ระบุไวใ้นเงือ่นไขทัว่ไปของ EULA นัน่คือ 
“ใบอนุญาต เงื่อนไขการติดตั้งและการใชง้านและขอ้จ ากดั” 

 

Milestone XProtect® Expert 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์XProtect Expert ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ส่วนประกอบของ "เซิร์ฟเวอร์การจดัการ" ของผลติภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่จ ากดัจ านวนซ่ึงถูกก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์การจดัการ และอาจรวมถึง 
เซิร์ฟเวอร์ส ารองขอ้มูลเม่ือเกิดการลม้เหลว แบบคลสัเตอร์ตอ่หน่ึงคียใ์ชง้านโปรแกรม  

2. ส่วน "เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ" ของผลิตภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ซ่ึงถูกก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ และ Failover 

เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ และ Failover Server ตอ้งไดร้ับการจดัการโดย เซิร์ฟเวอร์การจดัการ ที่ก าหนดตามที่ระบุไวข้า้งตน้ 

3. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

4. การติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์จะถือว่าคุณตกลงทีจ่ะปฏิบติัตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition 

(https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 
5. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชง้าน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยคุณ พนกังานของคุณ หรือบคุคลอื่นที่ท  างานให้แก่คุณ รวมถึงเจา้หนา้ที่ต  ารวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คุณ 

โดยมีขอ้ยกเวน้ตามที่ระบุไวใ้นยอ่หน้าที่ 6 และ 7 ดา้นล่าง ดงันั้น ผลิตภณัฑอ์าจไม่สามารถท างานหรือใชง้านไดโ้ดยลูกคา้ของคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ  
ยกเวน้บริษทัในเครือของคุณตามที่ระบุไวข้า้งตน้ เทียบกบั เงื่อนไขทัว่ไปของ EULA น้ี ส่วน “บริษทัในเครือ”   

6. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถด าเนินการและจดัการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช ้Milestone Federated Architecture ได ้
โดยมีเงื่อนไขว่าคุณตอ้งไดร้ับการอนุญาตที่จ  าเป็นและปฏิบตัิตามกฎหมายในการด าเนินการเฝ้าระวงัโดยมีขอ้ยกเวน้ตามที่ระบุไวใ้นยอ่หนา้ที่ 7 ดา้นล่าง 

7. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถด าเนินการและจดัการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช ้Milestone Interconnect ได ้โดยมีเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี ก) 
คุณหรือบุคคลที่สามซ้ือสิทธิการใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect ส าหรับกลอ้งที่สามารถเขา้ถึงไดใ้นระบบ XProtect Corporate ส่วนกลางได ้
และ ข) คุณไดร้ับการอนุญาตที่จ  าเป็นและปฏบิตัิตามกฎหมายในการด าเนินการเฝ้าระวงั 

8. เม่ือมีการใชง้านผลิตภณัฑร่์วมกบัโปรแกรมแผนที่ของบุคคลที่สาม (เช่น Google Maps, Microsoft® BingTM Maps หรือ OpenStreetMap) 

เป็นหนา้ที่ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผูเ้ดียวในการรับรองว่าคุณไดร้ับสิทธ์ิตามกฎหมายที่เพียงพอในการใชโ้ปรแกรมแผนที่ดงักล่าว 
และรับรองว่าการใชง้านเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ใชง้าน 

9. คุณยงัสามารถใชผ้ลิตภณัฑน้ี์กบับริการแผนที่ของ Milestone ซ่ึงจะช่วยให้คุณสามารถเขา้ถึงขอ้มูล OpenStreetMap 

(http://www.openstreetmap.org)© ขอ้มูลน้ีเป็นการจดัหาให้กบัคุณ "ตามสภาพ” รวมถึงความพยายามอยา่งที่สุดในการท าให้ใชง้านได ้
และไม่มีการรับประกนัใด ๆ ทั้งโดยชดัแจง้หรือโดยนยั ไม่ว่าจะเป็นช่ือเร่ือง ความถูกตอ้ง การไม่มีขอ้ผิดพลาด ความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ หรืออยา่งอื่น 
จะไม่มีการรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช ้Milestone Map Service 

10. Advanced Audio Coding (AAC) เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์ฟังก์ชนัการใชง้าน AAC ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีจะมีผลบงัคบัใช:้ AAC 

เป็นเทคโนโลยีที่ไดร้ับใบอนุญาตและดงันั้นจึงตอ้งใชใ้บอนุญาตภายใตสิ้ทธิบตัรในกลุ่มสิทธิบตัร AAC ที่เก่ียวขอ้ง  สามารถขอใบอนุญาต AAC ไดจ้าก VIA 

LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจ านวนจ ากดัจาก Milestone Systems ผ่านทางผลิตภณัฑข์องคุณได ้ผลิตภณัฑใ์ดๆ 
ของ Milestone ทีร่องรับฟังก์ชนัการใชง้าน AAC จะมีใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดูที่มีสิทธิการใชง้านพื้นฐานจ านวน 2 ใบ หากตอ้งการใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดูมากกว่า 
2 ใบ คุณจ าเป็นตอ้งซ้ือชุดใบอนุญาตเพิ่มเติมเพิ่ม 

11. คุณยอมรับขอ้ก าหนดที่ระบุว่า สามารถใชผ้ลิตภณัฑก์บัอุปกรณ์ IP ไดม้ากเท่าที่คุณไดร้ับใบอนุญาตส าหรับอุปกรณ์ตามกฎที่ระบุไวใ้นเงือ่นไขทัว่ไปของ EULA นัน่คือ 
“ใบอนุญาต เงื่อนไขการติดตั้งและการใชง้านและขอ้จ ากดั” 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์XProtect Professional+ ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 



EULA 06012023 

 

1. ส่วนประกอบของ "เซิร์ฟเวอร์การจดัการ" ของผลติภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่จ ากดัจ านวนซ่ึงถูกก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์การจดัการ และอาจรวมถึง 
เซิร์ฟเวอร์ส ารองขอ้มูลเม่ือเกิดการลม้เหลว แบบคลสัเตอร์ตอ่หน่ึงคียใ์ชง้านโปรแกรม  

2. ส่วนประกอบของ "เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ" ของผลิตภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่จ ากดัจ านวนซ่ึงถูกก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ 
ตอ้งไดร้บัการจดัการโดย เซิร์ฟเวอร์การจดัการ ที่ก าหนดตามที่ระบุไวข้า้งตน้ 

3. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

4. การติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์จะถือว่าคุณตกลงทีจ่ะปฏิบติัตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition 

(https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 
5. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชง้าน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม) โดยคุณ พนกังานของคุณ หรือบุคคลอืน่ที่ท  างานให้แก่คุณ 

รวมถึงเจา้หนา้ที่ต  ารวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คณุเท่านั้น โดยมีขอ้ยกเวน้ตามที่ระบุไวใ้นยอ่หนา้ที่ 6 ดา้นล่าง ดงันั้น 
ผลิตภณัฑอ์าจไม่สามารถท างานหรือใชง้านไดโ้ดยลกูคา้ของคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ  ยกเวน้บริษทัในเครือของคุณตามที่ระบุไวข้า้งตน้ เทียบกบั เงื่อนไขทัว่ไปของ EULA 

น้ี ส่วน “บริษทัในเครือ”   
6. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถด าเนินการและจดัการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช ้Milestone Interconnect ได ้โดยมีเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี ก) 

คุณหรือบุคคลที่สามซ้ือใบอนุญาตใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect ส าหรับอุปกรณท์ี่สามารถเขา้ถึงไดใ้นระบบ Milestone XProtect 

Corporate ส่วนกลางได ้และ ข) คุณไดร้ับการอนุญาตที่จ  าเป็นและปฏิบตัิตามกฎหมายในการด าเนินการเฝ้าระวงั 
7. Advanced Audio Coding (AAC) เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์ฟังก์ชนัการใชง้าน AAC ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีจะมีผลบงัคบัใช:้ AAC 

เป็นเทคโนโลยีที่ไดร้ับใบอนุญาตและดงันั้นจึงตอ้งใชใ้บอนุญาตภายใตสิ้ทธิบตัรในกลุ่มสิทธิบตัร AAC ที่เก่ียวขอ้ง  สามารถขอใบอนุญาต AAC ไดจ้าก VIA 

LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจ านวนจ ากดัจาก Milestone Systems ผ่านทางผลิตภณัฑข์องคุณได ้ผลิตภณัฑใ์ดๆ 
ของ Milestone ทีร่องรับฟังก์ชนัการใชง้าน AAC จะมีใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดูที่มีสิทธิการใชง้านพื้นฐานจ านวน 2 ใบ หากตอ้งการใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดูมากกว่า 
2 ใบ คุณจ าเป็นตอ้งซ้ือชุดใบอนุญาตเพิ่มเติมเพิ่ม 

8. คุณยอมรับขอ้ก าหนดที่ระบุว่า สามารถใชผ้ลิตภณัฑก์บัอุปกรณ์ IP ไดม้ากเท่าที่คุณไดร้ับใบอนุญาตส าหรับอุปกรณ์ตามกฎที่ระบุไวใ้นเงือ่นไขทัว่ไปของ EULA นัน่คือ 
“ใบอนุญาต เงื่อนไขการติดตั้งและการใชง้านและขอ้จ ากดั” 

 

Milestone XProtect® Express+ 
การติดตั้งและการใช้งาน – ส าหรับ XProtect Express+ ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ส่วน “เซิร์ฟเวอร์การจดัการ” ของผลิตภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หน่ึง (1) เคร่ือง หรือหลายเคร่ือง ที่ก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์การจดัการ และ 
เซิร์ฟเวอร์ส ารองขอ้มูลเม่ือเกิดการลม้เหลว แบบกลุม่ต่อหน่ึงคียใ์ชง้านโปรแกรม  

2. ส่วน "เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ" ของผลิตภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไดห้น่ึง (1) เคร่ืองทีถู่กก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ 
ตอ้งไดร้บัการจดัการโดย เซิร์ฟเวอร์การจดัการ ที่ก าหนดตามที่ระบุไวข้า้งตน้ 

3. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

4. การติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์จะถือว่าคุณตกลงทีจ่ะปฏิบติัตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition 

(https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 
5. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชง้าน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม) โดยคุณ พนกังานของคุณ หรือบุคคลอืน่ที่ท  างานให้แก่คุณ 

รวมถึงเจา้หนา้ที่ต  ารวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คณุเท่านั้น โดยมีขอ้ยกเวน้ตามที่ระบุไวใ้นยอ่หนา้ที่ 6 ดา้นล่าง ดงันั้น 
คุณจึงไม่ควรให้ลูกคา้หรือบุคคลที่สามอื่นใดด าเนินการหรือใชง้านผลิตภณัฑไ์ม่ว่าในลกัษณะใดก็ตาม เป็นตน้ 

6. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถด าเนินการและจดัการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช ้Milestone Interconnect ได ้โดยมีเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี ก) 
คุณหรือบุคคลที่สามซ้ือใบอนุญาตใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect ส าหรับอุปกรณท์ี่สามารถเขา้ถึงไดใ้นระบบ Milestone XProtect 

Corporate ส่วนกลางได ้และ ข) คุณไดร้ับการอนุญาตที่จ  าเป็นและปฏิบตัิตามกฎหมายในการด าเนินการเฝ้าระวงั 
7. Advanced Audio Coding (AAC) เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์ฟังก์ชนัการใชง้าน AAC ขอ้ก าหนดต่อไปน้ีจะมีผลบงัคบัใช:้ AAC 

เป็นเทคโนโลยีที่ไดร้ับใบอนุญาตและดงันั้นจึงตอ้งใชใ้บอนุญาตภายใตสิ้ทธิบตัรในกลุ่มสิทธิบตัร AAC ที่เก่ียวขอ้ง  สามารถขอใบอนุญาต AAC ไดจ้าก VIA 

LICENSING CORPORATION สามารถขอใบอนุญาต AAC ในจ านวนจ ากดัจาก Milestone Systems ผ่านทางผลิตภณัฑข์องคุณได ้ผลิตภณัฑใ์ดๆ 
ของ Milestone ทีร่องรับฟังก์ชนัการใชง้าน AAC จะมีใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดูที่มีสิทธิการใชง้านพื้นฐานจ านวน 2 ใบ หากตอ้งการใบอนุญาตไคลเอนตก์ารดูมากกว่า 
2 ใบ คุณจ าเป็นตอ้งซ้ือชุดใบอนุญาตเพิ่มเติมเพิ่ม 

8. คุณยอมรับขอ้ก าหนดที่ระบุว่า สามารถใชผ้ลิตภณัฑก์บัอุปกรณ์ IP ไดม้ากเท่าที่คุณไดร้ับใบอนุญาตส าหรับอุปกรณ์ตามกฎที่ระบุไวใ้นเงือ่นไขทัว่ไปของ EULA นัน่คือ 
“ใบอนุญาต เงื่อนไขการติดตั้งและการใชง้านและขอ้จ ากดั” 

 

Milestone XProtect® Essential+ 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์XProtect Essential+ ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ส่วน “เซิร์ฟเวอร์การจดัการ” ของผลิตภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หน่ึง (1) เคร่ือง หรือหลายเคร่ือง ที่ก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์การจดัการ และ 
เซิร์ฟเวอร์ส ารองขอ้มูลเม่ือเกิดการลม้เหลว แบบกลุม่ต่อหน่ึงคียใ์ชง้านโปรแกรม  

2. ส่วน "เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ" ของผลิตภณัฑส์ามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไดห้น่ึง (1) เคร่ืองทีถู่กก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ 
ตอ้งไดร้บัการจดัการโดย เซิร์ฟเวอร์การจดัการ ที่ก าหนดตามที่ระบุไวข้า้งตน้ 

3. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 
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4. การติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์จะถือว่าคุณตกลงทีจ่ะปฏิบติัตามเงื่อนไขในใบอนุญาตซอฟตแ์วร์ของ Microsoft SQL Server 2019 Express Edition 

(https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 
5. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชเ้พื่อจุดประสงคใ์นการเฝ้าระวงัหรือเพือ่บนัทึกวิดีโอในสถานประกอบการหรือพื้นทีท่ี่คุณเป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุมเท่านั้น ดงันั้น 

คุณจึงไม่ควรใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อการเฝ้าระวงัในสถานประกอบการหรือพื้นที่ของลูกคา้ของคุณ เป็นตน้ 

6. กล่าวโดยรวมคือ ผลิตภณัฑท์ี่ติดตั้งภายใต ้EULA น้ี จะสามารถใชก้บัอุปกรณ์ IP ต่าง ๆ ไดสู้งสุดจ านวน 8 เคร่ืองเท่านั้น ภายใตข้อ้จ ากดัของอปุกรณ์ IP 

ที่เปิดใชง้านแปด (8) เคร่ือง คุณยอมรับขอ้ก าหนดที่ระบุว่า สามารถใชผ้ลิตภณัฑก์บัอุปกรณ์ IP 

ไดม้ากเท่าที่คุณไดร้ับใบอนุญาตส าหรับอุปกรณ์ตามกฎที่ระบุไวใ้นเงือ่นไขทัว่ไปของ EULA นั่นคือ “ใบอนุญาต เงื่อนไขและขอ้จ ากดัการติดตั้งและการใชง้าน”  
7. ผลิตภณัฑไ์ม่มีการสนบัสนุนใด ๆ ยกเวน้ขอ้มูลสนบัสนุนที่สามารถดูไดบ้นเวบ็ไซตข์อง Milestone ตามที่แจง้ให้คุณทราบในกล่องขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ 

 

XProtect® Clients 

Milestone XProtect® Smart Client 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Smart Client ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี:  
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการติดตั้งและใชส้ าเนาของผลิตภณัฑไ์ดไ้ม่จ ากดัจ านวน โดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

2. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ หรือ Milestone Husky NVR เท่านั้น เม่ือใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์XProtect 

ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ หรือ Milestone Husky NVR ผลิตภณัฑน้ี์จะสามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑอ์ื่นของ Milestone ที่ใชง้านร่วมกนัได ้
และกบัผลิตภณัฑ/์ส่วนประกอบของบุคคลที่สามซ่ึงสร้างจากชุดพฒันาซอฟต์แวร์ของ Milestone หรือชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ 
Milestone 

3. เม่ือใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์Milestone ที่ใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นทางการ ผลิตภณัฑจ์ะสามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลที่สามซ่ึงสร้างจาก 
ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone 

4. การใชง้านผลิตภณัฑน้ี์จ ากดัภายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้องผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอเพิ่มเติมดว้ย 
 

Milestone XProtect® Web Client 
การใช้งาน – ส าหรับผลิตภัณฑ์ XProtect Web Client ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการใชผ้ลิตภณัฑก์บัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยไม่จ ากดัจ านวน โดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 

1. การใช ้Milestone XProtect Web Client หมายความว่า คุณยอมรับขอ้ก าหนดทัว่ไปของ Milestone ใน EULA น้ี   
2. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

3. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบัเซิร์ฟเวอร์ XProtect Mobile ของ Milestone รุ่นที่รองรบัอยา่งเป็นทางการหรือระบบการประเมินผลผลิตภณัฑเ์ฉพาะที่ 
Milestone จดัให้เท่านั้น โปรดดู https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/ 

 

Milestone XProtect® Mobile 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑไ์คลเอ็นต์ XProtect Mobile ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการติดตั้งและใชส้ าเนาของผลิตภณัฑไ์ดไ้ม่จ  ากดัจ านวน โดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

2. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบัเซิร์ฟเวอร์ XProtect Mobile รุ่นที่รองรับอยา่งเป็นทางการหรือระบบการประเมินผลผลิตภณัฑเ์ฉพาะที่ Milestone จดัให้เท่านั้น 
โปรดดูที่ https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-

mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-xprotect-mobile/ 
3. เม่ือมีการใชง้านผลิตภณัฑร่์วมกบัโปรแกรมแผนที่ของบุคคลที่สาม (เช่น Google Maps, Microsoft® BingTM Maps หรือ OpenStreetMap) 

เป็นหนา้ที่ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผูเ้ดียวในการรับรองว่าคุณไดร้ับสิทธ์ิตามกฎหมายที่เพียงพอในการใชโ้ปรแกรมแผนที่ดงักล่าว 

และรับรองว่าการใชง้านเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ใชง้าน 

4. คุณยงัสามารถใชผ้ลิตภณัฑน้ี์กบั Milestone Map Service ได ้ ซ่ึงจะช่วยให้คุณสามารถเขา้ถึงขอ้มูล OpenStreetMap 

(http://www.openstreetmap.org)© ขอ้มูลน้ีเป็นการจดัหาให้กบัคุณ "ตามสภาพ” รวมถึงความพยายามอยา่งที่สุดในการท าให้ใชง้านได้ 
และไม่มีการรับประกนัใด ๆ ทั้งโดยชดัแจง้หรือโดยนยั ไม่ว่าจะเป็นช่ือเร่ือง ความถูกตอ้ง การไม่มีขอ้ผิดพลาด ความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ หรืออยา่งอื่น 
จะไม่มีการรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช ้Milestone Map Service 

5. การใชฟั้งก์ชนัการท างานของวิดีโอพุชอยูภ่ายใตก้ารอนุญาตสิทธ์ิการใชง้านในผลิตภณัฑ์ XProtect VMS หรือ Milestone Husky NVR ที่มีการใชง้านร่วมกนั 
ซ่ึงผูใ้ชท้ี่ระบุช่ือแต่ละรายของไคลเอ็นต์ XProtect Mobile 

ตอ้งการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชนัการท างานของวิดีโอพุชจ าเป็นตอ้งใชส้ัญญาอนุญาตการใชง้านกลอ้งถ่ายรูปหน่ึง (1) รายการในผลิตภณัฑ ์XProtect VMS หรือ 
Milestone Husky NVR 

 

เซิร์ฟเวอร์ XProtect® Mobile ของ Milestone 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑเ์ซิร์ฟเวอร์ XProtect Mobile ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการติดตั้งและใชส้ าเนาของผลิตภณัฑไ์ดไ้ม่จ  ากดัจ านวน โดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

http://www.openstreetmap.org/


EULA 06012023 

 

2. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอหรือ Milestone Husky NVR ที่มีการให้สิทธ์ิโดยถูกตอ้งเท่านั้น 

3. การใชง้านเซิร์ฟเวอร์ XProtect Mobile อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone หรือ 
Milestone Husky NVR ที่ใชร่้วมกนัเพิม่เติมดว้ย 

4. การยอมรับ EULA ฉบบัปัจจุบนัน้ี หมายความว่า คุณยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในนามของผูใ้ช้ซ่ึงคุณอนุญาตให้มีการเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ XProtect Mobile 

ในส่วนของการใชง้าน XProtect Mobile และ XProtect Web Client 

5. การใชง้านการแจง้เตือนการเช่ือมต่อแบบสมาร์ท วดีิโอพุช และมือถือ เป็นการใชง้านโดยขึ้นอยูก่บับริการของบคุคลที่สามและการเช่ือมต่อเครือข่าย เช่น 
บริการการแจง้เตือนและเครือข่ายการส่ือสารไร้สาย นอกจากขอ้จ ากดัทัว่ไปในความรับผิดของ Milestone ทีร่ะบุไวใ้นส่วน “ขอ้จ ากดัความรับผิด” ขา้งตน้ Milestone 

จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใชง้านหรือไม่สามารถใชง้านได ้
ในขอบเขตน้ีทั้งโดยตรงหรือโดยออ้มที่เกิดจากเครือข่ายของบุคคลที่สามหรือองคป์ระกอบการบริการทีใ่ชเ้พื่อให้ความสามารถมีการใชง้านเหล่าน้ีได ้

6. การใชง้านการแจง้เตือนการเช่ือมต่อแบบสมาร์ทและการพุชผ่านมือถือ อยูใ่นการก าหนดเงื่อนไขโดยสญัญาการบริการ Milestone Care Plus เท่านั้น Milestone 

จะไม่ยอมรับความรับผิดส าหรับการหยดุชะงกัทีอ่าจเกิดขึ้นในการบริการโดยมีสาเหตุจากความลม้เหลวในการต่ออายกุารคุม้ครองของ Milestone Care Plus 

ในเวลาที่ก าหนด 
7. อาจมีค่าใชจ้่ายของบุคคลที่สามเพิ่มเติมส าหรับการใชบ้ริการ XProtect Mobile รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัไวเ้พียง 

ค่าใชจ้่ายในการติดต่อส่ือสารและการสมคัรบริการของบุคคลที่สาม 
 

ผลติภัณฑ์เสริมและส่วนประกอบ 

Milestone XProtect® Access 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์XProtect Access ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ (ผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอใด ๆ ยกเวน้ XProtect 

Essential+) หรือเวอร์ชนั OEM ที่ไดร้ับอนุมตัิของผลิตภณัฑ ์หรือผลิตภณัฑ ์Milestone Husky NVR 

ที่ไดร้ับใบอนุญาตผ่านทางการซ้ือหรือการสมคัรสมาชิกอยา่งถูกตอ้งเท่านั้น  
2. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถท างานจาก XProtect Management Applications/XProtect Management Clients และ XProtect Smart 

Clients ที่เช่ือมต่อกบัระบบซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect หรือ Milestone Husky NVR ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน 

3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการส่ือสารกบัระบบของบุคคลที่สาม ส่วนเสริมของ XProtect Access 

สามารถติดตั้งไดบ้นเซิร์ฟเวอร์ล าดบัเหตุการณ์ในระบบซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect หรือ Milestone Husky NVR โดยไม่จ ากดัจ านวน 
ปนอกจากขอ้จ ากดัทัว่ไปในความรับผิดของ Milestone ทีร่ะบุไวใ้นส่วน “ขอ้จ ากดัความรับผิด” ขา้งตน้ Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ 
ที่เกิดจากการใชง้านหรือการไม่สามารถใชผ้ลิตภณัฑเ์ม่ือมีบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Milestone เป็นผูใ้ห้บริการส่วนเสริม หรือใชส่้วนเสริม XProtect Access ของ 
Milestone กบัผลิตภณัฑห์รือรุ่นของผลิตภณัฑข์องบุคคลที่สามที่ไม่ไดอ้อกแบบและตรวจสอบมาเพื่อใชง้านร่วมกบัส่วนเสริม นอกจากน้ี Milestone 

จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใชง้านหรือการไม่สามารถใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เกิดจากขอ้ผิดพลาดในผลิตภณัฑข์องบุคคลที่สามใด ๆ ที่ใชง้านร่วมกบั XProtect 

Access 

4. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ และ Milestone Husky NVR ที่ใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นทางการเท่านั้น  
5. XProtect Access สามารถใชก้บัประตูต่าง ๆ ไดต้ามจ านวนใบอนุญาตของประตูที่คุณไดซ้ื้อและลงทะเบยีนไวส้ าหรับผลิตภณัฑน้ี์ภายใตค้ียใ์ชง้านโปรแกรม 

 

Milestone XProtect® LPR 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์XProtect LPR ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ (ผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอใด ๆ ยกเวน้ XProtect 

Essential+) หรือผลิตภณัฑเ์วอร์ชนั OEM ที่ไดร้ับอนุมตัิ หรือหน่วย Milestone Husky NVR (ผลิตภณัฑ์ Milestone Husky NVR ใด ๆ) 
ที่ไดร้ับใบอนุญาตผ่านทางการซ้ือหรือการสมคัรสมาชิกอยา่งถูกตอ้งเท่านั้น  

2. XProtect LPR สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ซ่ึงถูกก าหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ XProtect LPR ต่อหน่ึงคียใ์ชง้านโปรแกรม 
3. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

4. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ และ Milestone Husky NVR ที่ใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นทางการเท่านั้น 
เม่ือใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์Milestone ที่ใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นทางการ ผลิตภณัฑจ์ะสามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลที่สามซ่ึงสร้างจาก 
ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone 

5. ส่วนเสริม XProtect LPR สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ซ่ึงถูกก าหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ล าดบัเหตุการณ์หรือเซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ 

หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใชโ้ปรแกรม Management Client 

6. XProtect LPR สามารถใชก้บักลอ้งต่าง ๆ ไดต้ามจ านวนสิทธิการใชง้านกลอ้ง LPR ที่คุณไดซ้ื้อและลงทะเบียนไวส้ าหรับผลิตภณัฑน้ี์ภายใตค้ียใ์ชง้านโปรแกรม 
7. XProtect LPR License Plate Library สามารถใชง้านบน XProtect LPR Server ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน 

8. XProtect LPR สามารถใชก้บั XProtect LPR License Plate Library (ไลบรารีเพลตใบอนุญาต XProtect LPR) 

ไดต้ามจ านวนที่คุณไดซ้ื้อและลงทะเบียนผลิตภณัฑต์ามคียใ์ชง้านโปรแกรมเท่านั้น 
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Milestone XProtect® Management Server Failover 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์XProtect Management Server Failover จะอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 
 

1. สามารถใชผ้ลิตภณัฑร่์วมกบั Milestone XProtect Corporate และ Milestone XProtect Expert เท่านั้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตั้งแต่เวอร์ชนั R1 

2022 ของผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect VMS เป็นตน้ไป โดยอยูภ่ายใต ้EULA ของ Milestone ที่มีผลใชก้บัผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect 

VMS ดงักล่าว 
2. สามารถใช ้แสดง และด าเนินการกบัผลิตภณัฑบ์นระบบทีก่ าหนดเพื่อวตัถปุระสงคท์างธุรกิจภายในของคุณเองไดค้รั้ งละหน่ึงระบบเท่านั้น “ระบบที่ก าหนด” 

หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ทีก่  าหนดซ่ึงคุณใชง้านผลิตภณัฑเ์ป็นครั้ งแรกและไดร้ับใบอนุญาตในการใชง้าน 
ควรใชผ้ลิตภณัฑน้ี์บนคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดที่ใชร้ะบบปฏิบติัการที่ผลิตภณัฑน้ี์ไดร้ับการออกแบบมาให้ท างานร่วมกนัเท่านั้น 

3. หากคุณไม่สามารถใชผ้ลิตภณัฑบ์นระบบที่ก าหนดไดช้ัว่คราวเน่ืองจากสภาวะทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของคุณ คุณสามารถที่จะใชผ้ลิตภณัฑบ์นระบบที่ก าหนดอื่นไดช้ัว่คราว 
("ระบบส ารอง") ในกรณีน้ี Milestone จะออกใบอนุญาตชัว่คราวโดยทีคุ่ณตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ต่อ Milestone 

และขอ้มูลทั้งหมดที่จ  าเป็นส าหรบัการออกใบอนุญาตชัว่คราวดงักล่าว คุณจะตอ้งท าลายส าเนาของผลิตภณัฑท์ั้งหมดบนระบบส ารองใด ๆ 
หลงัจากที่ไดมี้การแกไ้ขความลม้เหลวชัว่คราวของระบบที่ก าหนด และจะตอ้งรับรองการท าลายดงักล่าวต่อ Milestone เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในสามวนัท าการ 

4. คุณสามารถถ่ายโอนผลิตภณัฑไ์ปยงัระบบที่ก าหนดอื่นไดอ้ยา่งถาวร (“ระบบที่ก าหนดที่น ามาใชแ้ทน”) 
โดยมีเงื่อนไขว่าส าเนาทั้งหมดของผลิตภณัฑจ์ะถูกลบออกจากระบบที่ก าหนดเดิมและถูกท าลาย และตอ้งรับรองการท าลายดงักล่าวต่อ Milestone 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในสามวนัท าการ Milestone จะออกใบอนุญาตใหม่เพื่อให้สามารถใชก้บัระบบที่ก าหนดที่น ามาใชแ้ทนได้ โดยที่คุณจะตอ้งแจง้ต่อ Milestone 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหนา้รวม ซ่ึงรวมไปถึงขอ้มูลทั้งหมดที่จ  าเป็นส าหรับการออกใบอนุญาตใหม่ดงักล่าว 
5. Milestone ขอปฏเิสธการรับประกนัและความรับผิดชอบโดยชดัแจง้ส าหรบัการสูญเสียใด ๆ ซ่ึงรวมไปถึงการสูญหายของขอ้มูลและ/หรือการก าหนดค่าระบบของ 

Milestone XProtect ที่เกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑข์องคุณหรือการหยดุชะงกัของผลิตภณัฑ์  
6. การใชผ้ลิตภณัฑจ์ะมีขอ้จ ากดัเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของ Milestone EULA ที่มีผลบงัคบัใชก้บัเวอร์ชนัของผลิตภณัฑ์ Milestone XProtect VMS ที่ใช ้ 
7. ในการใชผ้ลิตภณัฑ ์คุณตอ้งซ้ือใบอนุญาตการใชง้าน XProtect Management Server Failover 

ตอ้งซ้ือใบอนุญาตดงักล่าวส าหรับเซิร์ฟเวอร์การจดัการหลกัและรองภายในระบบที่ก าหนดของคุณ   

 

Milestone XProtect® Hospital Assist 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Hospital Assist ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยฟีเจอร์ดงัต่อไปน้ี: การตรวจพบการพลดัตก, การเบลอเพือ่ความเป็นส่วนตวั, บนัทึกยอ่ช่วยเตือน โดยคุณมีสิทธ์ิใชภ้ายใตข้อ้ก าหนดของ EULA 

ฉบบัน้ีและสิทธ์ิอนุญาตที่ซ้ือตามที่ก าหนดไวด้า้นล่างในหัวขอ้น้ี ฟีเจอร์บนัทึกยอ่ช่วยเตือนและการเบลอเพื่อความเป็นส่วนตวั 
เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมติดตั้งซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect ที่คุณใช ้ส่วนฟีเจอร์การตรวจพบการพลดัตกจะตอ้งติดตั้งผ่านไฟลก์ารติดตั้งแยกต่างหาก  

2. ผลิตภณัฑส์ามารถใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑ์ XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone เท่านั้น (ยกเวน้ Milestone XProtect Essential+) 

ซ่ึงคุณซ้ือสิทธ์ิอนุญาตแยกต่างหาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ ปี 2023 เวอร์ชนัตั้งแต่ R1 ขึ้นไป  
3. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น  
4. ส าหรับการใชง้านผลิตภณัฑ ์คุณจะตอ้งซ้ือสิทธ์ิอนุญาตของ XProtect Hospital Assist ส าหรับช่องสัญญาณวิดีโอทีเ่ปิดใชง้านแต่ละช่อง  
5. คุณเขา้ใจว่าเราจดัผลิตภณัฑใ์ห้ “ตามสภาพจริง” และไม่ใช่ผลิตภณัฑใ์นสาขาการดูแลสุขภาพหรืออุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่ไดร้ับอนุมตัิ 

และไม่สามารถใชแ้ทนระบบเฝ้าติดตามผูป่้วยหรือแทนที่ผูใ้ห้บริการทางการแพทยไ์ด ้ Milestone ไม่รับประกนัว่าผลิตภณัฑน้ี์จะตรวจพบการพลดัตกของผูป่้วย 
ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยนยั คุณรับทราบและยอมรับว่า ควรพิจารณาผลิตภณัฑว์่าเป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนเสริมเท่านั้น 
จึงไม่อาจน ามาเป็นเหตุผลพื้นฐานหรือเหตุผลเฉพาะที่ส่งผลต่อคุณและ/หรือการตดัสินใจของคุณ ขอ้สรุปใด ๆ ที่ไดม้าจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผลิตภณัฑ ์

จะตอ้งผ่านการตรวจสอบยืนยนัภายใตก้ารดูแลจากผูเ้ช่ียวชาญที่เหมาะสมทุกครั้ ง เช่นเดียวกบัขอ้สรุปที่มาจากขอ้มูลที่มาจากแหล่งอื่น ๆ 
ขอ้สรุปและการด าเนินการของคุณถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผูเ้ดียว  

6. คุณตกลงว่า คุณจะไม่ใชผ้ลิตภณัฑก์บัระบบหรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจคาดว่าการใชห้รือความลม้เหลวของระบบหรือโปรแกรมดงักล่าวจะเป็นภยัหรือส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ 

เสียชีวิต หรือเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จ ากดัทีก่ารใชง้านร่วมกบัโปรแกรมทางการแพทย ์ การช่วยชีวติ หรือที่มีความส าคญัต่อชีวิตอื่น ๆ เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตอยา่งชดัแจง้ใน 
EULA ฉบบัน้ี 

7. การใชผ้ลิตภณัฑจ์ะมีขอ้จ ากดัเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของ Milestone EULA ที่มีผลบงัคบัใชก้บัเวอร์ชนัของผลิตภณัฑ์ Milestone XProtect VMS ที่ใช ้

 

Milestone XProtect® Incident Manager  
ใช้ - ส าหรับผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect Incident Manager ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี:  
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 
1. สามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ฉพาะในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์ XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone หรือผลิตภณัฑเ์หลา่น้ีในเวอร์ชนัของ OEM 

ที่ไดร้ับอนุมตัิ: Milestone XProtect Corporate เวอร์ชนั 2022 R2 เป็นตน้ไป และ Milestone XProtect Expert, Milestone 

XProtect Professional+, และ Milestone XProtect Express+ ในเวอร์ชนั 2022 R3 หรือเวอร์ชนัที่ใหม่กว่าของผลติภณัฑเ์หล่าน้ี 

2. ในการใชผ้ลิตภณัฑ ์คุณตอ้งซ้ือใบอนุญาตการใชง้าน XProtect Incident Manager หากคุณใช ้Milestone XProtect Corporate เวอร์ชนั 2022 

R2 ขึ้นไป ใบอนุญาตการใชง้านผลิตภณัฑจ์ะรวมอยูใ่นและไดร้ับการเปิดใชง้านร่วมกบัใบอนุญาตส าหรับผลิตภณัฑ์ Milestone XProtect Corporate ของคุณ  
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3. การใชง้านผลิตภณัฑย์งัอยูภ่ายใตก้ารก ากบัควบคุมและขอ้จ ากดัของเงือ่นไขใน EULA ของ Milestone ที่เก่ียวขอ้งกบัเวอร์ชนัที่ใชง้านของผลิตภณัฑ์ XProtect 

ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone หรือตามเงื่อนไขของขอ้ตกลงใบอนุญาตที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์วอร์ชนัของ OEC ที่ใชง้าน 

 

Milestone XProtect® Transact 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์XProtect Transact ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ (ผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอใด ๆ ยกเวน้ 
XProtect Essential+) หรือผลิตภณัฑเ์วอร์ชนั OEM ที่ไดร้ับอนุมตัิ หรือหน่วย Milestone Husky NVR (ผลิตภณัฑ ์Milestone Husky 

NVR ใด ๆ) ที่ไดร้ับใบอนุญาตผ่านทางการซ้ือหรือการสมคัรสมาชิกอยา่งถูกตอ้งเท่านั้น  
2. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถท างานจาก XProtect Management Applications/XProtect Management Clients และ XProtect Smart 

Clients ที่เช่ือมต่อกบัระบบซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect หรือ Milestone Husky NVR ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน 

3. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ และ Milestone Husky NVR ที่ใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นทางการเท่านั้น 
เม่ือใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์Milestone ที่ใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นทางการ ผลิตภณัฑจ์ะสามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ์/ส่วนประกอบของบุคคลที่สามซ่ึงสร้างจาก 
ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone 

4. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชก้บัการเช่ือมต่อตน้ทางไดต้ามจ านวนใบอนุญาตการเช่ือมต่อที่คุณไดซ้ื้อและลงทะเบียนไวภ้ายใตค้ียใ์ชง้านโปรแกรมที่ใชง้านโดย XProtect 

Transact ที่ก าหนดไว ้ 
 

Milestone XProtect® Smart Wall 
ใช้ – ส าหรับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Smart Wall ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: Milestone 

ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการใช้ผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 
1. ผลิตภณัฑส์ามารถใชก้บัระบบ XProtect Corporate โดยไม่ตอ้งออกใบอนุญาตแบบแยก ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบั XProtect Expert 

หากมีการซ้ือสิทธิการใชง้านพื้นฐานของ XProtect Smart Wall มาอยา่งถูกตอ้ง  
2. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถท างานจาก XProtect Management Clients และ XProtect Smart Client ที่เช่ือมต่อกบัระบบ XProtect Corporate 

โดยไม่จ ากดัจ านวน 

3. การใชง้านผลิตภณัฑน้ี์อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้องผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอเพิ่มเติมดว้ย 
 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Screen Recorder ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ซ่ึงใชร้ะบบปฏิบตัิการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน (จากน้ีไปจะเรียกว่า 
คอมพิวเตอร์)   

2. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชเ้พื่อจุดประสงคใ์นการเฝ้าระวงัหรือเพือ่บนัทึกภาพเคลื่อนไหวบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุมเท่านั้น ดงันั้น 
คุณจึงไม่ควรใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อการเฝ้าระวงับนคอมพิวเตอร์ของลูกคา้ของคุณ เป็นตน้ 

3. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone และ Milestone Husky NVR เท่านั้น  
4. ส าหรับการใชง้านผลิตภณัฑแ์ต่ละจุดนั้น จะตอ้งใชใ้บอนุญาตของกลอ้งหน่ึง (1) ใบอนุญาตในผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone หรือ 

Milestone Husky NVR 

5. การใชง้านผลิตภณัฑน้ี์อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้องผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone หรือ Milestone 

Husky NVR เพิ่มเติมดว้ย 
 

Milestone XProtect® 360º Split View Plug-in 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect 360º Split View Plug-in จะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 

1. อาจตอ้งใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ร่วมกบัผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect Smart Client เท่านั้น เม่ือใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ 
Milestone หรือผลิตภณัฑเ์วอร์ชนั OEM ที่ไดร้ับอนุมตัิ หรือหน่วย Milestone Husky NVR 

และตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ  ากดัในการติดตั้งและใชง้านส าหรับผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีตามที่ระบุใน EULA น้ี 

2. สามารถติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์บนคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect Input Unit Plug-ins ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์อาจตอ้งใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect Smart Client เท่านั้น เม่ือใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ 
Milestone หรือ Milestone Husky NVR และตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ  ากดัในการติดตั้งและใชง้านส าหรับผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีตามที่ระบุใน EULA น้ี 

2. สามารถติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์บนคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน  
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Milestone XProtect® Device Pack 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภัณฑ์แพคเกจไดร์เวอร์กล้อง Milestone XProtect ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์และแพคเกจไดรเวอร์กลอ้งแต่ละแพคเกจสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone หรือ Milestone 

Husky NVR ที่ใชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นทางการ  
2. ผลิตภณัฑน้ี์และแพคเกจไดรเวอร์กลอ้งแต่ละแพคเกจควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ทีใ่ชร้ะบบปฏิบติัการที่เหมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

3. ผลิตภณัฑน้ี์และแพคเกจไดรเวอร์กลอ้งแต่ละแพคเกจสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ที่ถูกก าหนดให้เป็น เซิร์ฟเวอร์บนัทึกภาพ, 
เซิฟเวอร์ส ารองการบนัทึกอตัโนมตัิหรือ NVR 

 

Milestone Open Network Bridge 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภัณฑ์ Milestone Open Network Bridge ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

2. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชร่้วมกบัซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect ของ Milestone (ยกเวน้ XProtect Essential+) หรือ Milestone Husky 

NVR ที่สนบัสนุน Milestone Integration Platform และมีการให้สิทธ์ิโดยถูกตอ้งเท่านั้น 
 

Milestone XProtect® Download Manager 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับผลิตภัณฑ์ Milestone XProtect Download Manager (“Download Manager”) 

ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการติดตั้งและใชส้ าเนาของ Download Manager ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนโดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 

1. Download Manager ควรใชก้บัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏบิตัิการทีเ่หมาะสมตามที่ Download Manager ไดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

2. Download Manager ตอ้งใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect ที่มาดว้ยกนัเท่านั้น (ผลิตภณัฑ ์XProtect ดั้งเดิม) เม่ือใชง้านร่วมกบัผลิตภณัฑ ์

XProtect ดั้งเดิม Download Manager จะสามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑอ์ื่นของ Milestone ที่ใชง้านร่วมกนัได ้
และกบัผลิตภณัฑ/์ส่วนประกอบของบุคคลที่สามซ่ึงสร้างจากชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ของ Milestone หรือชุดพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับแพลตฟอร์มการรวมระบบของ 
Milestone 

3. การใชง้าน Download Manager อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้องผลิตภณัฑ์ XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ เพิ่มเติมดว้ย 
 

Milestone Software® Manager 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Milestone Software Manager (“Software Manager”) ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการติดตั้งและใชส้ าเนาของ Software Manager ไดไ้ม่จ ากดัจ านวน โดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 

1. Software Manager ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบตัิการที่เหมาะสมตามที่ Software Manager ไดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 
หรือใชก้บัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบตักิารอื่นใดในอนาคตซ่ึง Milestone ยืนยนัว่าไดร้ับการสนบัสนุนโดย Software Manager โปรดดูที่ 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/  

2. Software Manager ควรใชง้านร่วมกบัผลิตภณัฑ์ Milestone XProtect ที่เหมาะสมตามที่ Software Manager 

ไดร้ับการออกแบบมาแต่แรกเท่านั้น หรือผลิตภณัฑใ์นอนาคตซ่ึง Milestone ยืนยนัว่าไดร้ับการสนบัสนุนโดย Software Manager โปรดดูที่ 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/ 

3. การใช ้Milestone Software Manager ติดตั้งหรืออปัเดตผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect จากระยะไกลบนคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่น 
เป็นผลให้คุณไดร้ับการพิจารณาว่าเป็นผูดู้แลระบบของคอมพิวเตอร์เหล่านั้น ("คอมพิวเตอร์ระยะไกล") ในฐานะผูดู้แลระบบ 
คุณมีหนา้ที่รับรองว่าผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ระยะไกลเขา้ใจและยอมรับ EULA ของผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect ที่ไดร้ับการติดตั้งหรืออปัเดตโดยใช ้Milestone 

Software Manager แมแ้ต่ในกรณีของขั้นตอนการติดตั้งส าหรับผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ระยะไกลแบบอตัโนมติัและผูใ้ชอ้าจไม่ไดเ้ห็นขั้นตอนดงักล่าว 
การติดตั้งหรืออปัเดตผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect จากระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลแสดงว่า คุณยอมรับหนา้ที่น้ีในฐานะผูดู้แลระบบ 
รวมถึงหนา้ที่และภาระรับผิดชอบในการท าให้ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ระยะไกลยึดมัน่และปฏิบติัตาม EULA น้ี 
 

Husky 

อุปกรณ์การบนัทึกภาพเคล่ือนไหวเพื่อระวงัรักษาความปลอดภยัซีรีส์ Milestone Husky IVO™  
การติดตั้งและการใช้งาน – ส าหรับอุปกรณ์เฝ้าระวังวิดีโอซีรีส์ Milestone Husky IVO™ (โดยครอบคลุมผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี: Milestone Husky 

150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 700R, Milestone Husky 
1000R และ Milestone Husky 1800R ซ่ึงรวมถึงทุกเวอร์ชนัของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี) จะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect, Husky Assistant และโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เป็นไปไดอ้ื่น ๆ เช่น Husky Recovery Tool 

ที่ส่งมอบพรอ้มกบัผลิตภณัฑ์ สามารถและอาจใชไ้ดก้บัฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการที่ส่งมอบให้เท่านั้น 

2. ขอ้มูลอปัเดตซอฟตแ์วร์ของผลิตภณัฑแ์ละรูปภาพการกูค้ืนที่ Milestone จดัหาให้ส าหรับผลิตภณัฑ ์อาจจะและสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผลิตภณัฑเ์ท่านั้น 
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3. ผลิตภณัฑจ์ะโหลดมาล่วงหนา้พร้อมกบัซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect การใชซ้อฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect 

จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรับผลติภณัฑเ์ฉพาะดา้น (อา้งอิงขอ้มูลจากส่วนที่เก่ียวขอ้งใน EULA ฉบบัน้ี) 
และเงื่อนไขตามการใชง้านของคียใ์ชง้านโปรแกรมที่ไดร้ับและผ่านการลงทะเบียนรหัสไบอนุญาตซอฟตแ์วร์อยา่งเหมาะสม 

4. ผลิตภณัฑจ์ะรวมถึงระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows ที่ฝังอยูใ่นผลิตภณัฑ ์ใบอนุญาต Microsoft Windows ที่รวมอยูน่ั้น 
จะให้สิทธิในการเขา้ถึงการอปัเดตระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows ที่ Microsoft อาจจะท าการตลาดโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 
คุณมีหนา้ที่ตอ้งดูแลให้ระบบปฏิบตักิาร Windows เป็นปัจจุบนัเสมอตามแนวทางปฏิบตัิของ Microsoft Milestone 

ไม่มีหน้าที่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเขา้กนัไดข้องการอปัเดตซอฟตแ์วร์ในอนาคตของระบบปฏิบตัิการ Windows และเวอร์ชนัในอนาคตของระบบปฏิบตัิการ Microsoft 

Windows ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงการใชท้รัพยากรระบบที่มีในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการแบ่งสัดส่วนและออกแบบส าหรบัระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows เวอร์ชนัที่รวมอยูใ่นปัจจุบนั Milestone 

ไม่อาจรับประกนัไดถ้ึงความเขา้กนัไดก้บัระบบปฏบิตัิการ Microsoft Windows เวอร์ชนัอืน่ ๆ 
5. ระบบปฏบิตัิการ Microsoft Windows ที่รวมอยูน่ั้น จะตอ้งใชร่้วมกบัผลิตภณัฑเ์ท่านั้น และตอ้งไม่น าไปใชก้บัคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์อื่นใด 

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรบัการใชร้ะบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows จะอยูภ่ายใตก้ารก ากบัควบคุมโดยขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้อง Microsoft 

6. ผลิตภณัฑอ์าจมีองคป์ระกอบของซอฟตแ์วร์จาก Dell EMC เช่น integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) ในตวั 
และการใชอ้งคป์ระกอบดงักล่าวของคุณจะขึ้นอยูก่บัสัญญาใบอนุญาตการใชง้านซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชข้อง Dell EMC cf. 

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

 

Milestone Husky™ X-series NVRs 
การติดตั้งและการใช้งาน – ส าหรับผลิตภณัฑ ์Milestone Husky™ X-ซีรีส์ NVRs (โดยครอบคลุมผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี: Milestone Husky™ X2 และ 

Milestone Husky™ X8 ซ่ึงรวมถงึตวัแปรทั้งหมดของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี) ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect และโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ส่งมอบพรอ้มผลิตภณัฑ์ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแค่ Husky Assistant และ Husky 

Recovery Tool สามารถและอาจใชพ้ร้อมกบัคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏบิตัิการที่มีการส่งมอบได้ 
2. ขอ้มูลอปัเดตซอฟตแ์วร์ของผลิตภณัฑแ์ละรูปภาพการกูค้ืนที่ Milestone จดัหาให้ส าหรับผลิตภณัฑ ์อาจจะและสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผลิตภณัฑเ์ท่านั้น 

3. ผลิตภณัฑจ์ะโหลดมาล่วงหนา้พร้อมกบัซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect การใชซ้อฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect 

จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรับผลติภณัฑเ์ฉพาะดา้น (อา้งอิงขอ้มูลจากส่วนที่เก่ียวขอ้งใน EULA ฉบบัน้ี) 
และเงื่อนไขตามการใชง้านของคียใ์ชง้านโปรแกรมที่ไดร้ับและผ่านการลงทะเบียนรหัสไบอนุญาตซอฟตแ์วร์อยา่งเหมาะสม 

4. ผลิตภณัฑจ์ะรวมถึงระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows ที่ฝังอยูใ่นผลิตภณัฑ ์ใบอนุญาต Microsoft Windows ที่รวมอยูน่ั้น 
จะให้สิทธิในการเขา้ถึงการอปัเดตระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows ที่ Microsoft อาจจะปลอ่ยออกมา โดยไม่มีค่าใชจ้่าย 
คุณมีหนา้ที่ตอ้งดูแลให้ระบบปฏิบตักิาร Windows เป็นปัจจุบนัเสมอตามแนวทางปฏิบตัิของ Microsoft Milestone 

ไม่มีหน้าที่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเขา้กนัไดข้องการอปัเดตซอฟตแ์วร์ในอนาคตของระบบปฏิบตัิการ Windows และเวอร์ชนัในอนาคตของระบบปฏิบตัิการ Microsoft 

Windows ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงการใชท้รัพยากรระบบที่มีในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการแบ่งสัดส่วนและออกแบบส าหรบัระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows เวอร์ชนัที่รวมอยูใ่นปัจจุบนั Milestone 

ไม่อาจรับประกนัไดถ้ึงความเขา้กนัไดก้บัระบบปฏบิตัิการ Microsoft Windows เวอร์ชนัอืน่ ๆ 
5. ระบบปฏบิตัิการ Microsoft Windows ที่รวมอยูน่ั้น จะตอ้งใชร่้วมกบัผลิตภณัฑเ์ท่านั้น และตอ้งไม่น าไปใชก้บัคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์อื่นใด 

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขส าหรบัการใชร้ะบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows จะอยูภ่ายใตก้ารก ากบัควบคุมโดยขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้อง Microsoft 

 

Milestone Husky™ M-series NVRs 
การติดตั้งและการใช้งาน – ส าหรับ Milestone Husky™ NVR Series (โดยครอบคลุมผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี: Milestone Husky™ M20, 

Milestone Husky™ M30 และ Milestone Husky™ M50 ซ่ึงรวมถึงตวัแปรทั้งหมดของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี) ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี: 
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการเร่ิมน าไปใชแ้ละใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. ผูซ้ื้อตอ้งยอมรับ EULA ฉบบัน้ีก่อนการซ้ือผลิตภณัฑใ์ด ๆ  
2. ซอฟตแ์วร์ Milestone Husky NVR ควรจะและสามารถใชง้านร่วมกบัฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบติัการทีจ่ดัส่งมาดว้ยกนัเท่านั้น 

และตอ้งใชร่้วมกบัคียใ์ชง้านโปรแกรมทีจ่ดัเตรียมให้โดย Milestone เท่านั้น หากจ าเป็นตอ้งเปลีย่นช้ินส่วนส าคญัของฮาร์ดแวร์ 
ควรติดตั้งซอฟตแ์วร์ใหม่อกีครั้ งและเปิดใชง้านดว้ยคียใ์ชง้านโปรแกรมใหม่ที่ไดร้ับผ่านทางดีลเลอร์ Milestone ของคุณหรือศูนยบ์ริการการลงทะเบียนซอฟตแ์วร์ของ 
Milestone บนเวบ็ไซตข์อง Milestone ที่ www.milestonesys.com  

3. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชง้าน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม) โดยคุณ พนกังานของคุณ หรือบุคคลอืน่ที่ท  างานให้แก่คุณ 

รวมถึงเจา้หนา้ที่ต  ารวจที่สืบสวนเหตุการณ์ให้แก่คณุเท่านั้น โดยมีขอ้ยกเวน้ตามที่ระบุไวใ้นยอ่หนา้ที่ 5 ดา้นล่าง ดงันั้น 
คุณจึงไม่ควรให้ลูกคา้หรือบุคคลที่สามอื่นใดด าเนินการหรือใชง้านผลิตภณัฑไ์ม่ว่าในลกัษณะใดก็ตาม เป็นตน้ 

4. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชเ้พื่อจุดประสงคใ์นการเฝ้าระวงัหรือเพือ่บนัทึกวิดีโอในสถานประกอบการหรือพื้นทีท่ี่คุณเป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุมเท่านั้น ดงันั้น 
คุณจึงไม่ควรใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อการเฝ้าระวงัในสถานประกอบการหรือพื้นที่ของลูกคา้ของคุณ เป็นตน้ 

5. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถด าเนินการและจดัการจากระยะไกลโดยบุคคลที่สามที่ใช ้Milestone Interconnect ได ้โดยมีเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี ก) 
คุณหรือบุคคลที่สามซ้ือสิทธิการใชง้านกลอ้ง Milestone Interconnect ส าหรับกลอ้งที่สามารถเขา้ถึงไดใ้นระบบ XProtect Corporate ส่วนกลางได ้
และ ข) คุณไดร้ับการอนุญาตที่จ  าเป็นและปฏบิตัิตามกฎหมายในการด าเนินการเฝ้าระวงั 
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6. ผลิตภณัฑน้ี์ออกแบบมาให้ใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์ไดไ้ม่เกินจ านวนสูงสุดที่ก าหนดไว ้หากคุณตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามดีลเลอร์ Milestone 

ของคุณหรือดูเอกสารประกอบผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑไ์ม่สามารถใชง้านร่วมกบัอุปกรณเ์กินจ านวนสูงสุดที่ก าหนดไว ้
และเกินขอ้มูลสิทธ์ิการใชง้านที่เก่ียวขอ้งซ่ึงคุณซ้ือและไดร้ับมาโดยชอบภายใตค้ยีใ์ชง้านโปรแกรม 

 

MIP SDK และเคร่ืองมือ 

MIP SDK และ MIP SDK Mobile 

การติดตั้งและการใช้งาน - ส าหรับ MIP SDK (ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์แพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone) และส าหรับ MIP SDK Mobileมีดงัน้ี:  
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการติดตั้งและใชง้านแต่ละผลิตภณัฑ ์เช่น MIP SDK และ MIP SDK Mobile โดยมีขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 

1. สามารถติดตั้งผลิตภณัฑบ์นคอมพิวเตอร์เพือ่ใชใ้นจดุประสงคด์า้นการประเมินหรือการพฒันาไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน  
2. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

3. คุณ พนกังานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ท  างานให้แก่คุณสามารถใชง้านผลิตภณัฑไ์ดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
4. สามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ฉพาะในส่วนที่เช่ือมโยงผลิตภณัฑ์ Milestone XProtect, ผลิตภณัฑ ์Milestone Husky NVR 

ที่รองรับชุดพฒันาซอฟตแ์วร์แพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone และผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect ที่ไดร้ับอนุญาตส าหรับ OEM 

ผลิตภณัฑน้ี์ไม่สามารถใชแ้ยกต่างหาก ในผลิตภณัฑท์ี่ไม่เช่ือมโยงกบั Milestone  

5. MIP SDK: คุณสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์างส่วนที่ไดร้ับการออกแบบพิเศษให้เป็นองคป์ระกอบที่จัดจ าหน่ายต่อให้แก่บุคคลที ่3 ได ้
(ไฟลเ์หล่าน้ีเป็นไฟลป์ฏิบติัการที่รันในโฟลเดอร์ยอ่ยต่อไปน้ีของโฟลเดอร์การติดตั้งผลิตภณัฑ:์ \bin และโฟลเดอร์ \VpsSamples\bin) 

และระบุว่าขอ้ตกลงการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่ไดจ้  ากดัเพียง รายการที่ระบุไวใ้นไฟล ์“3rd party software terms and 

conditions.txt” ในโฟลเดอร์ \bin ส าหรับโฟลเดอร์การติดตั้งของผลิตภณัฑ ์รวมอยูใ่นการเผยแพร่ซ ้าดงักล่าว 
ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของคุณเองโดยเป็นส่วนหน่ึงของโซลูชนัทั้งหมดที่ใชร่้วมกบัผลิตภณัฑท์ี่ไดร้ับอนุญาตจาก Milestone อยา่งถกูตอ้ง 

6. MIP SDK Mobile: คุณสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์างส่วนที่ไดร้ับการออกแบบพิเศษให้เป็นองคป์ระกอบของรายการที่จดัจ  าหน่ายต่อให้แก่บุคคลที่ 3 ได ้
(ไฟลเ์หล่าน้ีเป็นไฟลป์ฏิบติัการที่รันในโฟลเดอร์ไลบรารีของโฟลเดอร์ยอ่ยการของ MIP SDK Mobile) และระบุว่าขอ้ตกลงการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิทั้งหมด 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่ไดจ้  ากดัเพียง รายการที่ระบไุวใ้นไฟล ์ “3rd party software terms and conditions.txt 

(ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของซอฟตแ์วร์ส าหรับบุคคลที่ 3)” ในโฟลเดอร์การติดตั้งผลิตภณัฑ ์ ไดร้วมอยูใ่นการจดัจ าหน่ายต่อดงักล่าว 
ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของคุณเองโดยเป็นส่วนหน่ึงของโซลูชนัทั้งหมดที่ใชร่้วมกบัผลิตภณัฑท์ี่ไดร้ับอนุญาตจาก Milestone อยา่งถกูตอ้ง 

7. การใชผ้ลิตภณัฑจ์ะถูกจ ากดัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัมาตรฐานที่อา้งถึงในขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้องผลิตภณัฑ์ Milestone หรือผลิตภณัฑข์อง Milestone 

ส าหรับ OEM ที่ใชร่้วมกนั 

8. คุณยินยอมและรับประกนัว่าจะไม่ใชผ้ลิตภณัฑ์ หรือเคร่ืองมือทางเทคนิคอื่นๆ ในลกัษณะที่จะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑข์อง Milestone หรือผลิตภณัฑข์อง 
Milestone ส าหรับ OEM ไดใ้นลกัษณะที่อาจเป็นการละเมิดขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ช้ที่ครอบคลุมเฉพาะผลิตภณัฑ์ 
หรือเจาะหรือหลกีเลีย่งระบบการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิส าหรับผลิตภณัฑข์อง Milestone หรือผลิตภณัฑข์อง Milestone ส าหรับ OEM 

9. ผลิตภณัฑจ์ะรวมถึง เคร่ืองมือซอฟตแ์วร์และองคป์ระกอบที่ท  าให้คุณสามารถเช่ือมต่อหรือรวมเขา้กบัซอฟต์แวร์บุคคลที่สามได ้
ผลิตภณัฑไ์ม่รวมถึงใบอนุญาตส าหรับซอฟตแ์วร์บคุคลที่สามดงักล่าว ซ่ึงคุณตอ้งขอรับดว้ยตนเองเพือ่วตัถุประสงคก์ารใชง้านของคุณ 

Milestone StableFPS 
การติดตั้งและใช้งาน – ส าหรับ Milestone StableFPS จะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี:  
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการติดตั้งและใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 

1. สามารถติดตั้งและใชง้านผลิตภณัฑ์น้ีบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งผลิตภณัฑ ์XProtect ซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอของ Milestone ไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 
สามารถใชผ้ลิตภณัฑ์น้ีเพื่อวตัถุประสงคก์ารทดสอบ การพฒันา และการสาธิตเท่านั้น  

2. คุณ พนกังานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ท  างานให้แก่คุณสามารถใชง้านผลิตภณัฑไ์ดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยไดรเวอร์อุปกรณ์และการสตรีมส่ือที่บนัทึกไวล้่วงหนา้ รวมถึงเน้ือหาวิดีโอ คุณไม่สามารถแจกจ่าย ออกใบอนุญาตยอ่ย หรือให้สิทธ์ิใด ๆ 
ในผลิตภณัฑแ์ละส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ รวมถึงเน้ือหาวิดีโอแก่บุคคลที่สาม ในกรณีที่คุณเพิ่มเน้ือหาวิดีโอใด ๆ ลงในผลิตภณัฑ ์

จะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณทีจ่ะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานทางกฎหมายส าหรับการใชว้ิดีโอของคุณดงักล่าว 
รวมถึงใบอนุญาตในการใชอ้อบเจกตท์ี่เป็นสิทธ์ิของบุคคลที่สาม ตลอดจนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลเม่ือใบอนุญาต ความยินยอม หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ 
เป็นส่ิงที่จ  าเป็นภายใตก้ฎหมายที่บงัคบัใช ้ 

3. ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการสาธิตซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect ของ Milestone หรือเพื่อการพฒันา ทดสอบ 
และสาธิตแอปพลิเคชนัหรือระบบที่ใชก้บัซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect ของ Milestone เท่านั้น Milestone ไม่ไดจ้ดัหาและปฏิเสธการรับประกนัใด ๆ 
โดยชดัแจง้ส าหรับแอปพลิเคชนัหรือระบบที่ใชก้บัหรือเช่ือมต่อกบัซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect ของ Milestone 

คุณยงัคงมีความรับผิดชอบต่อความเส่ียงทั้งหมดที่เกิดจากการใชแ้อปพลเิคชนัและระบบดงักล่าวในฐานะผูใ้ช ้
รวมถึงความรับผิดชอบของคุณในการขอรับใบอนุญาตที่จ  าเป็นส าหรับการใชง้านซอฟตแ์วร์ของบุคคลที่สาม  

4. สามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ฉพาะในส่วนที่เช่ือมโยงผลิตภณัฑ์ Milestone XProtect, ผลิตภณัฑ ์Milestone Husky NVR 

ที่รองรับชุดพฒันาซอฟตแ์วร์แพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone และผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect ที่ไดร้ับอนุญาตส าหรับ OEM 

ผลิตภณัฑน้ี์ไม่สามารถใชแ้ยกต่างหาก ในผลิตภณัฑท์ี่ไม่เช่ือมโยงกบั Milestone  
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5. คุณยินยอมและรับประกนัว่าจะไม่ใชผ้ลิตภณัฑใ์นลกัษณะที่จะช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑข์อง Milestone หรือผลิตภณัฑข์อง Milestone ส าหรับ OEM 

ไดใ้นลกัษณะที่อาจเป็นการละเมิดขอ้ตกลงการอนุญาตใชง้านกบัผูใ้ชท้ี่ครอบคลุมเฉพาะผลิตภณัฑ์ หรือเจาะหรือหลกีเลี่ยงระบบการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิส าหรับผลิตภณัฑข์อง 
Milestone หรือผลิตภณัฑข์อง Milestone ส าหรับ OEM 

เคร่ืองมือ MIP SDK 

การติดตั้งและการใช้งาน - ส าหรับเคร่ืองมือ MIP SDK (เคร่ืองมือชุดการพฒันาซอฟตแ์วร์แพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone):  

Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการติดตั้งและใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยมีขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี: 
1. สามารถติดตั้งผลิตภณัฑบ์นคอมพิวเตอร์เพือ่ใชใ้นวตัถุประสงคก์ารพฒันาไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน  
2. ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ที่ใชร้ะบบปฏิบติัการทีเ่หมาะสมตามที่ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการออกแบบมาเท่านั้น 

3. คุณ พนกังานของคุณ หรือบุคคลอื่นที่ท  างานให้แก่คุณสามารถใชง้านผลิตภณัฑไ์ดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ดงันั้น 
คุณจึงไม่ควรให้ลูกคา้หรือบุคคลที่สามอื่นใดด าเนินการหรือใชง้านผลิตภณัฑไ์ม่ว่าในลกัษณะใดก็ตาม เป็นตน้   

4. สามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้ฉพาะในส่วนที่เช่ือมโยงผลิตภณัฑ์ Milestone XProtect, ผลิตภณัฑ ์Milestone Husky NVR 

ที่รองรับชุดพฒันาซอฟตแ์วร์แพลตฟอร์มการรวมระบบของ Milestone และผลิตภณัฑ ์Milestone XProtect ที่ไดร้ับอนุญาตส าหรับ OEM 

ผลิตภณัฑน้ี์ไม่สามารถใชแ้ยกต่างหาก ในผลิตภณัฑท์ี่ไม่เช่ือมโยงกบั Milestone  

5. การใชผ้ลิตภณัฑจ์ะถูกจ ากดัเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัมาตรฐานที่อา้งถึงในขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้านกบัผูใ้ชข้องผลิตภณัฑ ์Milestone หรือผลติภณัฑข์อง 
Milestone ส าหรับ OEM ที่ใชร่้วมกนั 

6. คุณตกลงและรับประกนัว่าจะไม่ใชผ้ลิตภณัฑใ์นลกัษณะที่จะช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑข์อง Milestone หรือผลิตภณัฑข์อง Milestone ส าหรับ OEM 

ไดใ้นลกัษณะที่อาจเป็นการละเมิดขอ้ตกลงอนุญาตการใชง้าน ซ่ึงรวมถึง EULA กบัผูใ้ชท้ี่ครอบคลมุเฉพาะผลิตภณัฑ์ 
หรือเจาะหรือหลกีเลีย่งระบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิส าหรับผลิตภณัฑข์อง Milestone หรือผลิตภณัฑข์อง Milestone ส าหรับ OEM 

7. ผลิตภณัฑจ์ะรวมถึง เคร่ืองมือซอฟตแ์วร์และองคป์ระกอบที่ท  าให้คุณสามารถเช่ือมต่อหรือรวมเขา้กบัซอฟตแ์วร์บุคคลที่สามได้ 
ผลิตภณัฑไ์ม่รวมถึงใบอนุญาตส าหรับซอฟตแ์วร์บคุคลที่สามดงักล่าว ซ่ึงคุณตอ้งขอรับดว้ยตนเองเพือ่วตัถุประสงคก์ารใชง้านของคุณ 

 

Milestone Customer Dashboard 
การใช้งาน – ส าหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Milestone Customer Dashboard ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดต่อไปน้ี:  
เม่ือเปิดใชง้านสิทธ์ิการใชง้านซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect ขอ้มูลระบบของคุณ (เช่น จ านวนอุปกรณ์ที่ก าลงัใชท้ีง่าน ที่อยู ่MAC ของอปุกรณ์ที่เช่ือมต่อ ฯลฯ) 
จะถูกแลกเปลี่ยนและจดัเก็บไวใ้นระบบการออกใบอนุญาตของ Milestone ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดผ่้านทาง Milestone Customer Dashboard 

ตามที่ระบุไวใ้นเงื่อนไขทัว่ไปของ EULA น้ี “การรวบรวมและการลงทะเบียนขอ้มูลระบบ”  
Milestone ให้สิทธ์ิแก่คุณในที่น้ีในการใช ้Milestone Customer Dashboard และคุณยอมรับเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่อไปน้ี: 

1. Milestone Customer Dashboard เป็นเคร่ืองมือฟรีออนไลน์ส าหรับของ Milestone และพนัธมิตรของ Milestone 

ในการจดัการและตรวจสอบการติดตั้งซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect ของ Milestone และใบอนุญาต Milestone Customer Dashboard 

มีเคร่ืองมือส าหรับ (1) การจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัการติดตั้งของผูใ้ชป้ลายทาง (2) การลงทะเบยีนและการเปิดใชง้านใบอนุญาต และขึ้นอยูก่บัความยินยอมของคุณ (3) 

ภาพรวมสถานะในแบบเรียลไทมข์องขอ้มูลความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของระบบ และ (4) 

การแจง้เตือนทางอีเมลและการกรองขอ้ผิดพลาดในการติดตั้งซอฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect  

2. ในฐานะผูใ้ช้ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์การจดัการวิดีโอ XProtect คุณสามารถลงทะเบียนขอ้มูลของคณุในแบบฟอร์ม “การลงทะเบียนผูใ้ชป้ลายทางของ XProtect” 

ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดผ่้านทาง Milestone XProtect Management Client ขอ้มูลผูใ้ชป้ลายทางที่คุณให้ไวจ้ะถูกเก็บไวใ้นระบบการออกใบอนุญาตของ 
Milestone 

3. การเขา้ถึง Milestone Customer Dashboard ของคุณจะไดร้ับการเปิดใชง้านให้เม่ือมีการส่งค าขอไปยงั Milestone ดว้ยการเขา้ถงึดงักล่าว 
คุณสามารถจดัการใบอนุญาตของคุณไดส้ าหรับผลติภณัฑ์ Milestone XProtect 

4. คุณสามารถยินยอมที่จะแบ่งปันขอ้มูลการก าหนดค่าระบบและประสิทธิภาพของคุณกบัMilestone Customer Dashboard 

โดยท าเคร่ืองหมายในช่องในส่วนเคร่ืองมือ/ตวัเลอืกใน Milestone XProtect Management Client ควัอยา่งเช่น 
ขอ้มูลระบบดงักล่าวเป็นขอ้มูลที่ผิดพลาดโดยมีสาเหตุจากความลม้เหลวของกลอ้งถ่ายรูป ระบบ หรือเครือข่าย นอกจากน้ี คุณยงัให้ความยินยอมโดยนยัวา่คุณตกลงให้ 
Milestone สามารถเปิดเผยขอ้มูลการก าหนดค่าระบบและประสิทธิภาพใน Milestone Customer Dashboard ต่อพนัธมิตรช่องทางของ Milestone 

ที่ไดร้ับอนุญาต โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อให้บริการการสนบัสนุนลูกคา้ให้กบัคุณเท่านั้น 

5. เม่ือให้ขอ้มูลผูใ้ชป้ลายทาง ขอ้มูลใบอนุญาต ขอ้มูลระบบและประสิทธิภาพของคุณผ่านทาง Milestone XProtect Management Client และ/หรือผ่านทาง 
Milestone Customer Dashboard แสดงว่าคุณยินยอมให้ Milestone รับและใชข้อ้มูลของคุณเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้บริการของ Milestone 

ในรูปแบบของการจดัการใบอนุญาตและการตรวจติดตาม และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์ของ Milestone ในการปรับปรุงบริการของเรา  
6. คุณตกลงทีจ่ะไม่ดดัแปลง แกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ กบัขอ้มูลใบอนุญาต ขอ้มูลระบบและประสิทธิภาพที่ส่งไปยงัระบบการออกใบอนุญาตของ Milestone และ/หรือ 

Milestone Customer Dashboard คุณไดร้ับการจดัหาการเขา้ถึงแบบบริการตนเองผ่านทาง Milestone XProtect Management Client 

เพื่อจดัการขอ้มูลผูใ้ชป้ลายทางของคุณและคุณมีภาระผูกพนัที่ตอ้งรักษาขอ้มูลผูใ้ชป้ลายทางให้มีความถูกตอ้ง Milestone 

ขอสงวนสิทธ์ิตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแกไ้ขหรือลบขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง  
7. Milestone ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญหายของขอ้มูลที่เกิดจากการหยดุชะงกัในการส่ือสารกบั Milestone Customer Dashboard 

ระหว่างการเปิดใชง้านใบอนุญาต  
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8. นอกจากขอ้จ ากดัทัว่ไปในความรับผิดของ Milestone ที่ระบไุวใ้นส่วน “ขอ้จ ากดัความรับผิด” ขา้งตน้ Milestone จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ 
ที่เกิดจากการใชง้านในทางที่ผิดของพนัธมิตรช่องทางของ Milestone หรือ การไม่สามารถใชง้านไดใ้นการใช้ Milestone Customer Dashboard 

9. การเขา้ถึงฟีเจอร์บางรายการของ Milestone Customer Dashboard จะตอ้งมีสัญญา Milestone Care Plus ที่ถูกตอ้ง โปรดด ู
https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/  Milestone 
จะไม่ยอมรับความรับผิดส าหรับการหยดุชะงกัทีอ่าจเกิดขึ้นในการบริการโดยมีสาเหตุจากความลม้เหลวในการต่ออายกุารคุม้ครองของ Milestone Care ในเวลาที่ก าหนด  

10. อาจมีค่าใชจ้่ายของบุคคลที่สามเพิ่มเติมส าหรับการใชบ้ริการ Milestone Customer Dashboard ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงแต่ ค่าใชจ้่ายในการติดต่อส่ือสาร   
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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, 



EULA 06012023 

 

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.   



EULA 06012023 

 

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.  


