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Milestone Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi 
   
Bu, orijinal Milestone Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin çevrilmiş bir sürümüdür. Bu Son Kullanıcı 

Lisans Sözleşmesinin hüküm ve koşullarının yorumlanmasıyla ilgili herhangi bir belirsizlik veya 

anlaşmazlık olması durumunda, orijinal İngilizce sürüm, bu çeviri sürümü yerine geçerli olacaktır. 

Milestone Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin orijinal İngilizce sürümünü bu yerelleştirilmiş sürümünün 

arkasında bulabilirsiniz. 

NOT: Bir Milestone Satıcısıysanız, sistem entegratörüyseniz veya üçüncü bir taraf adına bu Ürünü başka bir 
şekilde kuruyorsanız, söz konusu kişilerin bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine ilişkin onaylarını ve eğer böyle 
bir gönüllü seçenek söz konusuysa Milestone Systems'a kayıt için son kullanıcı kişisel verileri sağlama 
konusundaki rızalarını almalısınız. 
 
Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”), ilgili yazılım ve donanım bileşenlerini, ortamları, basılı materyalleri, 
çevrimiçi veya elektronik dokümanları ve tüm güncellemeleri veya düzeltmeleri içerebilecek Milestone ürünü 
(“Ürün”) için (bir birey veya tek bir tüzel kuruluş olarak) siz ve Milestone Systems A/S (“Milestone”) arasındaki 
yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. Ürünü Milestone’dan bir bilgisayar ya da sunucu sisteminin parçası olarak 
satın aldıysanız, söz konusu sistemin tüm donanım ve yazılım bileşenleri, sistem belgelerine dahil edilen ya da 
sistemin içine başka şekilde yerleştirilmiş, üçüncü tarafa ait münferit lisans sözleşmesi kapsamına giren üçüncü 
taraf yazılım ya da donanımı hariç bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda Ürünün 
parçaları olarak kabul edilmelidir. 
 
Ürünü dağıtarak, kurarak, kopyalayarak ya da başka bir şekilde kullanarak bu EULA’nın koşullarının sizin için 
bağlayıcı olmasını kabul etmiş olursunuz. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin koşullarını kabul etmiyorsanız, 
Ürünü kurmayın veya kullanmayın. Bu tür bir durumda, kargo ve teslim maliyetleri hariç tam para iadesi almak 
için satın aldıktan sonraki 30 gün içinde Ürünü ilgili tüm materyallerle birlikte satın aldığınız yere iade 
edebilirsiniz. Milestone satıcınız (Sizin adınıza) dahil Siz veya temsilciniz bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini 
Ürünü satın almadan önce veya satın almanın bir parçası olarak kabul ederse, bu iade politikası uygulanmaz. 
Ayrıca, bu iade politikası Milestone Husky ürünlerine ve ilgili donanıma uygulanır. Ürün, telif hakkı yasaları ve 
uluslararası telif hakkı antlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet yasaları ve antlaşmaları ile korunmaktadır. 
Ürünün tüm yazılım parçalarının Size lisanslandığını, satılmadığını dikkate alın. Ürün lisanslaması, fikri mülkiyet 
haklarının herhangi bir kiralaması veya satışı ya da Üründeki herhangi bir fikri mülkiyet hakkındaki mülkiyetin 
herhangi bir devrini oluşturmamaktadır. 
 
Bir Yazılım Lisans Kodunun (“SLC”) gerektiği Milestone ürünleri için size verilen lisans, Ürünü satın alırken size 
verilen Yazılım Lisans Kodu ile tanımlanır. 
 
Bağlı Şirketler. Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert ve/veya Milestone XProtect 
Professional+ için bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) altında verilmiş olan lisans, bu EULA şartlarına 
uyumlu biçimde Bağlı Şirketlerin Ürüne erişiminden ve kullanımından her zaman tam anlamıyla sorumlu olmanız 
kaydıyla, Bağlı Şirketleriniz ve ilgili çalışanları, temsilcileri ve Bağlı Şirketleriniz için çalışan diğer kişiler tarafından 
bu türdeki Ürünün kullanımına erişim ve izin vermenizi sağlar. Bu hak, Milestone XProtect Corporate, Milestone 
XProtect Expert ve/veya Milestone XProtect Professional+ için tarafınızdan satın alınan Milestone Eklentilerini ve 
Bileşenlerini de kapsar. (i) Bağlı Şirketlerinizin her birinin Ürüne erişim verilmeden önce bu EULA’ya uymalarını 
ve (ii) Bağlı Şirketlerinizin bu EULA’nın şartlarına uyumlu olmalarını sağlayacaksınız. Bu Son Kullanıcı Lisans 
Sözleşmesinin (EULA) amaçları doğrultusunda, “Bağlı Şirketler”, doğrudan veya dolaylı olarak sizin kontrol 
ettiğiniz veya sizi kontrol eden veya sizinle birlikte ortak kontrol altında olan herhangi bir kurumsal varlığı içerir; 
burada, “kontrol” ifadesi yönetim kurulunun veya benzer bir yönetim yetkisinin çoğunluğunu seçme veya atama 
hakkını veren oy hakkına sahip menkul kıymetlerin yüzde ellisinden daha fazlasına sahiplik anlamına gelecektir.  
 
İşletmensiz Uzaktan Güncelleştirmenin Kabulü. Kuruluşunuzun sistem yöneticisi, şu anda veya gelecekte 
yazılım ürünlerinin uzaktan ve işletmensiz güncelleştirilmesine veya bilgisayarınıza uzaktan ve işletmensiz 
kurulmasına olanak tanıyan bir araç veya işletim sistemi yöntemi kullanabilir; Milestone Software Manager bu tür 
bir araca örnektir. Bu tür bir aracın işletmensiz olarak Ürün'ü güncelleştirmek üzere kullanılması halinde, yeni 
Ürün için bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz istenmeyebilir. Mevcut EULA’yı kabul ederek, 
gelecekteki ürün güncelleştirmelerinin EULA’larını adınıza kabul etme hakkını sistem yöneticinize devretmiş 
olursunuz. 
 
AWS Cloud Kurulumu. Milestone XProtect VYY ürünleri kendi lisansını getir modeli (“BYOL”) uyarınca veya 
Milestone XProtect® Essential+ için dahili lisansla birlikte bir Amazon Makine İmajı (“AMI”) olarak da teslim edilir 
ve ilişkili CloudFormation betiği kullanılarak AWS Cloud servislerine kurulabilir. Betik, Ürünün varsayılan 
kurulumunu AWS hesabınızın altına yeni bir Sanal Özel Bulut (“VPC”) içinde gerçekleştirir. Ürünün spesifik AWS 
Cloud servisleri altyapısına kurulması için gerekli olduğu ölçüde CloudFormation betiğini veya onun 
gerçekleştirdiği varsayılan kurulumu değiştirebilirsiniz.CloudFormation betiği, olduğu gibi, özel bir amaca 
uygunluğa ilişkin zımni garanti dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir tür garanti olmaksızın sağlanır. 
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Milestone, herhangi bir garanti sorumluluğunu açıkça reddeder ve CloudFormation betiği veya onun 
gerçekleştirdiği varsayılan kurulumda yapılacak değişikliklere ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kurulan 
Ürünün kurulması ve kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. 
 
Fikri Mülkiyet Hakları. Ürün ve kopyalarının telif hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unvan 
ve mülkiyet hakları Milestone’a aittir ancak Ürün’e üçüncü taraflarca yapılan katkılar söz konusu olduğunda, bu 
katkıların unvan ve mülkiyet hakları lisans veren tarafa aittir. Açıkça verilmeyen tüm haklar Milestone tarafından 
saklı tutulmaktadır. 
Ürün, HEVC Advance Patent Portföyü Lisansı altında lisanslanan ve bu tür teknolojinin kullanımı 
patentlist.hevcadvance.com adresinde listelenen patentlerin bir veya daha fazla istemiyle karşılandığı 
HEVC/H.265 teknolojisini içerebilir. 
 
Üçüncü Taraf Haklarının İhlali. Milestone, Ürünün patentler açısından yalnızca (a) satın aldığınız tarihte 
Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği’nde verilmiş ve yayınlanmış patentler dahil olmak kaydıyla ve (b) 
yalnızca Ürünün başka ürün veya teknolojilerle birlikte kullanılmadığı zamanlarda tek başına bir ürün olarak ihlal 
ettiği durumlarda üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesini sağlamakla yükümlü olacaktır. Size 
karşı bu tür bir ihlal iddiasında bulunulan bir dava durumunda, bunu Milestone’a derhal yazılı olarak 
bildirmelisiniz. Bunun üzerine Milestone davayı ve davayla ilgili tüm yasal masrafların bütün davranışını 
üstlenecektir. Milestone davayı kendi adına yürütme veya kullanıcı olarak sizinle iddia edilen ihlalin çözümü için 
görüşme konusunda iptal edilemez temsil yetkisine sahip olacaktır. Milestone, kendi takdirine bağlı olarak, sizin 
için Ürünü kullanmaya devam etme hakkı elde etme ya da Ürünü tadil ederek veya büyük ölçüde aynı işlevlere 
sahip olan başka bir ürün ile Ürünü değiştirerek ihlale son verme ya da – bu çözümlere Milestone açısından 
makul bir masrafla ulaşılamaması halinde – derhal geçerli olacak şekilde bu EULA’yı feshetme hakkına sahip 
olacaktır. Fesih halinde Milestone aleyhine telafi veya tazmine ilişkin hakları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan 
başka hiçbir talebiniz olamaz. 
 
Hataların Düzeltilmesi. Üründeki bir kusur veya hatanın, yalnızca bir bütün olarak Ürünün işlevi üzerinde etkisi 
olduğu ya da Ürünün çalışmasını engellediği durumlarda, önemli olduğu kabul edilecektir. Ürün'ü satın 
almanızdan sonraki 90 (doksan) gün içinde Ürün'de önemli bir kusur veya hata olduğunu belgelerseniz, 
Milestone, kendi takdirine bağlı olarak, (i) Ürün'ün önemli kusur veya hata içermeyen yeni bir kopyasını teslim 
etmekle, (ii) kusur veya hatayı ücretsiz olarak çözmekle veya düzeltmekle ya da (iii) Ürün'ün tüm kopyalarını iade 
etmeniz karşılığında bu EULA’yı feshetmekle ve alınan lisans ücretini geri ödemekle yükümlü olacaktır. Bu 
paragrafın hükümleri, Üründe bir kusur veya hata durumundaki yegane çözüm yollarınızı oluşturmaktadır. 
 
Garanti Olmaması. Size Milestone tarafından ürün belgelerinizin bir parçası olarak belirli bir garanti sunulmadığı 
sürece Milestone Ürüne yönelik her garantiden açıkça feragat eder. Ürün ve ilgili dokümanlar, zımni ticarete 
elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sarih veya 
zımni, herhangi bir garanti olmadan “olduğu gibi” sunulmaktadır. Ürünün kullanımından ya da performansından 
kaynaklanan tüm risk kullanıcı olarak size aittir. Belirli aygıtlar veya başka yazılımlarla birlikte kullanıldığında 
Ürünün, veri gizliliği ve ceza hukuku dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, yürürlükteki yasalarla 
sınırlandırılmış veya yürürlükteki yasalara aykırı gözetim eylemleri ve veri işleme yapmanızı sağlayabileceği 
tarafınıza bildirilmektedir. Kullanımınızın yürürlükteki yasalara uygun olduğunun doğrulanması konusunda tüm 
sorumluluk kullanıcı olarak size aittir. 
 
Yasaklanmış Kullanım. Bu Ürün, yalnızca kullanıldığı yargı bölgesinin, ülkenin veya bölgenin yasa(lar)ı 
doğrultusunda uygulanabilir veya kullanılabilir. Buna, Ürünle neyi gözetlediğiniz ve kaydettiğinizle ilgili olası yasal 
kısıtlamalar, kaydedilen ve diğer verileri Üründe depolama politikası ve kaydedilen bu tür bilgilerin Üründen 
dışarıya verildiğinde nasıl işlendiği de dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu tür yasa ve kısıtlamaları bilmek 
ve bunlara uymak tamamen kullanıcı olarak sizin sorumluluğunuz altındadır. Milestone, bu yasaların ve/veya 
kısıtlamaların ihlalinden kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı ya da arızi kayıp veya zarardan kaynaklanan 
yükümlülüklerden dolayı sorumlu olmayacaktır. 
 
Bu lisans, Ürünün herhangi bir kişinin Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde belirtilen insani 
haklarını ihlal etmek amacıyla veya böyle bir ihlalle bağlantılı olarak kullanımını kapsamamaktadır. Bu şekildeki 
bir kullanım yasaktır ve bu EULA’nın esasa ilişkin bir ihlalini oluşturmaktadır ve Ürün'ün daha fazla kullanımının 
yasadışı olduğuna dair bir bildirim olmadan Ürün lisansının derhal sona ermesine yol açar. 
 
Veri gizliliği ve korunması. Ürünün kameralar, DVR'ler, NVR'ler dahil olmak üzere herhangi bir video kaynağı 

aracılığıyla veya başka bir şekilde sağlanan kişisel verileri topladığını ve işlediğini bildiğinizi ve Milestone ve 

lisans verenlerinin bu tür kişisel verilerin Ürüne girdi olarak veya Ürünü kullanarak toplanma ve işlenme şekliyle 

bağlantılı olarak hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacağını ve Milestone ve lisans verenlerinin GDPR ve 

diğer gizlilik ve veri koruma yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerin toplanması, 

işlenmesi veya kullanılmasına ilişkin yürürlükteki herhangi bir yasa kapsamındaki haklarınız ve yükümlülükleriniz 

konusunda hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacağını beyan ve teyit edersiniz. 
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Copenhagen Clause. Milestone, teknolojinin gücü ve teknolojinin yaşam kalitesini nasıl arttırması gerektiği 
hakkında açık ve dürüst bir kamuoyu bildirimini konu alan Copenhagen Letter bir tarafıdır. Teknolojiyi 
şekillendiren bizler, teknolojinin insanların ihtiyaçlarını ve davranışlarını nasıl etkilediği ve teknolojinin 
kullanımından doğan sorumluluğumuz üzerine düşünmeliyiz. Milestone olarak iş ortaklarımızı sadece teknolojinin 
kullanımı ile ilgili bu önemli müzakerelere katılmaya teşvik etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda 
https://www.milestonesys.com/company-news/milestone/csr/the-copenhagen-letter/ web sitesinde yer alan 
Copenhagen Letter belgesini imzalamaları ve Copenhagen Clause belgesini benimsemeleri konusunda 
cesaretlendiriyoruz. 
 
Sorumluluk Sınırlandırması. Bu paragrafın hükümleri, yürürlükteki yasalarla izin verilen azami ölçüde geçerlidir. 
Milestone ve tedarikçileri, Milestone bu gibi zararların ortaya çıkma ihtimali konusunda bilgilendirilmiş olsa dahi, 
Ürünün kullanılmasından veya kullanılamamasından ya da uygun desteğin sağlanmasından veya 
sağlanmamasından kaynaklanan (kar kaybı, işin kesintiye uğraması, işletme bilgilerinin kaybı ya da diğer madd i 
kayıplarla ilgili zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir özel, arızi, dolaylı ya da 
neticede ortaya çıkan zarardan veya ürün yükümlülüğünden (yaralanmalar hariç) hiçbir durumda sorumlu 
olmayacaktır. Kasıtlı suiistimal ya da ağır ihmalin olmadığı durumlarda, Milestone ve tedarikçilerinin tüm 
sorumluluğu, Ürün için ödediğiniz tutarla sınırlı olacaktır. 
 
Üçüncü Taraf Lisansları. Ürünler, ilgili spesifik ürün için dokümantasyonda belirtildiği gibi bazı üçüncü taraf 
yazılımlarını kullanma hakkınızı içermektedir. Ürünleri diğer üçüncü taraf yazılımlarla kullanabilir ve 
birleştirebilirsiniz ve üçüncü taraf yazılımları kurarken amacınıza uygun kullanım haklarını araştırmak ve almak 
sizin sorumluluğunuzdadır.  
 
Milestone Ürün Yaşam Döngüsü.Ayrıca ürün kullanımınız Milestone Ürün Yaşam Döngüsüne tabidir, bkz. 
https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/product-lifecycle/. Milestone Ürün Yaşam Döngüsü 
doğrultusunda, lisans etkinleştirmesi Ürünün genel kullanılabilirliğinden sonra 10 yıl boyunca mevcuttur. 10 yıl 
sonra, yeni IP aygıtlarını eklemek mümkün olmayabilir ve/veya Ürüne bağlı olan ve etkinleştirilen IP aygıtlarını 
değiştirebilir. Buna karşın, bu EULA’ya tabi olarak, Ürünü kullanma hakkınızı muhafaza edecek ve mevcut 
XProtect sistemini çalıştırmaya devam edeceksiniz. 
 
Diğer. (a) Bu tür kopyalarda tüm özel bildirimleri çoğaltma yükümlülüğüne tabi olarak, yedekleme ve arşivleme 
amaçları için gerekli olabilecek şekilde Ürünlerin çok sayıda kopyasını alabilirsiniz. (b) Ürün kopyalarını bu 
EULA’da açıkça izin verilenin haricinde üçüncü taraflara dağıtamaz, alt lisansla veremez veya başka şekillerde 
kullanıma sunamazsınız. (c) Sözleşme bağlı olarak feragat edilemeyen geçerli kanun haricinde ve yalnızca 
geçerli kanun tarafından izin verilen ölçüde, Ürünün bileşenlerinin herhangi birinde tersine mühendislik yapamaz, 
kaynak koda dönüştüremez, değiştiremez veya parçalarına ayıramazsınız. (d) EULA, Milestone Ürününü içeren 
devredilmiş bir sahiplik çıkarının bulunması haricinde, devredilemez, devralanın bu Son Kullanıcı Lisans 
Sözleşmesinin (EULA) koşullarını kabul etmesi kaydıyla, bu Ürün üzerindeki tüm haklarınızı kalıcı olarak 
Devralana temlik edebilirsiniz. 
 
İhracat kontrolü. Bu EULA nezdinde verilen haklarınızın ve lisansın kapsamı Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik 
Devletleri, Birleşik Krallık, Danimarka ve/veya Avrupa Birliği tarafından uygulanan yürürlükteki yaptırımlara, 
ihracat kontrol yönetmeliklerine veya ticareti kısıtlayıcı önlemlere tabi olacaktır. Bu tür kullanım yürürlükteki 
yaptırımlar, ihracat kontrol yönetmelikleri veya diğer ticareti kısıtlayıcı tedbirler ile yasaklanmışsa veya bunlara 
tabiyse, Ürünü kullanmayacak ve bu kapsamda verilen lisans haklarından yararlanmayacaksınız. Milestone; 
yürürlükteki yaptırımlar veya ihracat kontrolü yasaları veya yönetmelikleri uyarınca yasak olması halinde 
Milestone Ürünlerini lisanslamak ve sağlamakla zorunlu olmayacaktır. 
 
Fesih. Diğer haklara halel getirmeksizin, Milestone, bu hüküm ve koşullara uyamazsanız ve/veya geçerli ihracat 
denetimi gerekliliklerine uyamazsanız veya Milestone’un geçerli ihracat denetimi gerekliliklerine uyması amacıyla, 
herhangi bir zarar, iade veya tazminat talep etme hakkı olmadan, bu EULA’yı feshedebilir. Bu tür bir durumda, 
Ürünü kullanmaya derhal son vermeli, Ürünün tüm kopyalarını imha etmeli ve bu tür imhayı yazılı olarak tasdik 
etmelisiniz. 
 
Ayrılabilirlik. Yetkili bir mahkeme veya resmi kurumun bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin herhangi bir 
hükmünün geçersiz, uygulanamaz veya yalnızca kapsamının kısıtlanması halinde uygulanabilir olduğuna karar 
vermesi durumunda, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi söz konusu hükümler çıkarılmış veya kısıtlanmış 
şekilde tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.  
 
Sözleşmenin Tamamı. Bu EULA, konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturmakta 
ve bu EULA’dan önce olabilecek yazılı ve sözlü tüm taahhüt ve teminatlar, burada belirtilmeyen tüm zımni 
garantiler, teamül hukuku kuralları veya olağan hukuk kurallarının hariç tutulması taraflarca kabul edilmektedir. 
 
Tabi Olunan Hukuk. Siz ve Milestone arasındaki bu EULA ve sözleşme, Danimarka hukukuna tabidir ve bu 
kapsamdaki anlaşmazlıkların hallinde tek ve uygun mahkeme, Kopenhag Şehir Mahkemesi olacaktır. 
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Lisans, Kurulum ve Kullanım Koşulları ve Kısıtlamaları. Milestone XProtect VYY ürünleri destek IP aygıtları. 
IP aygıtları kameralar, kodlayıcılar, video hizmetleri veya Ürünün uygulanan kurulumunda benzersiz bir IP adresi 
yoluyla adreslenen diğer türlerdeki video ve video dışı aygıtlar olabilir. Milestone Desteklenen Aygıt Listesine 
dahil edilen bir IP adresli IP aygıtları için, Ürüne bağlanan ve etkinleştirilen IP aygıtı başına bir aygıt lisansına 
ihtiyaç duyulur. Birden fazla etkinleştirilmiş IP adresine sahip IP aygıtları için, gereklii lisansların sayısı, Milestone 
Desteklenen Aygıt Listesinde belirtilir. Lütfen desteklenen IP aygıtlarını, gerekli lisans sayısını ve Desteklenen 
Aygıt Listesinde istisnaları https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices 
adresinden kontrol edin.Bir IP adresine sahip IP aygıtları için aşağıdaki istisnalar geçerlidir: (i) Ara aygıt veya ara 
sistem yoluyla Ürüne bağlanan IP aygıtları için, etkinleştirilen video kanalı başına bir aygıt lisansı gerekir; (ii) 
16’ya kadar bağlı analog kameralara sahip çok sayıda lensleri veya sensörleri ve kodlayıcıları içeren IP aygıtları 
sadece bir IP aygıtı olarak sayılır; (iii) 16’dan daha fazla kanala sahip kodlayıcılar için, etkinleştirilen video kanalı 
başına bir aygıt lisansı gerekir. Belirli ek istisnalar geçerli olabilir, lütfen ayrıntılar için Milestone Desteklenen Aygıt 
Listesine bakın.  
 
Milestone Desteklenen Aygıt Listesine dahil edilmeyen IP aygıtları için ve Milestone MIP SDK kapsamına dahil 
edilen Video İşleme Hizmeti Sürücüsü için aşağıdakiler geçerlidir: (i) video kabiliyetleri olan IP aygıtları etkin 
video kanalı başına bir aygıt lisansı gerekir ve (ii) Video kabiliyetleri olmayan IP aygıtları, IP adresi başına bir 
aygıt lisansı gerektirir. Belirli XProtect® VYY ürünleri için belirli lisans şartları geçerli olabilir, lütfen Ürünlerin özel 
hükümlerine ve koşullarına bakın ve (iii) herhangi bir bağlantılı  video işleme sisteminden veya herhangi bir 
doğrudan veya dolaylı bağlantılı aygıttan video alındığında Video İşleme Hizmeti Sürücüsü, etkin video kanalı 
başına bir aygıt lisansı gerektirir. 
 
Sistem verilerinin toplanması ve kaydı.  Ürün lisanslarını etkinleştirdiğinizde, temel sistem verilerinin (örneğin 
kullanılan aygıt sayısı gibi) verilmesini ve Milestone’un lisanslama sisteminde saklanmasını kabul etmiş 
olursunuz. Sisteme bağlanan her lisans ve her aygıt için özel bir anahtar oluşturulur. Milestone, bağlanan 
aygıtların MAC adreslerini toplar ve lisansların EULA’ya uygun kullanıldığından emin olmak için kaydedilen ve 
silinen kamera sayısını izler. Milestone aynı zamanda lisansı etkinleştiren sunucu IP adresini kaydeder. Milestone 
push bildirimlerini kullanan sistemler için, Milestone, push bildirimlerini almak için girilen bildirimleri ve e-posta 
adreslerini almak için kaydedilen mobil sunucu ve mobil aygıt Global Benzersiz Tanımlayıcının (“GUID”) kaydını 
tutar. Ürünle birlikte herhangi bir eklentiyi veya diğer entegre uygulamaları kullanırsanız, Ürün için lisanslar 
etkinleştirildiğinde, uygulamalar gibi temel veriler de toplanacak ve Milestone’a gönderilecektir. Entegre 
uygulamalar hakkında veri, üretici adı, entegrasyonun adı ve sürümü gibi bilgiler içerir. Sistem verilerini 
toplamanın ve tutmanın amacı, Milestone'a ve kanal ortaklarına, Milestone ürünlerinin lisans yönetimini 
uygulatma imkanı vermektir. Entegre uygulamalar için, Milestone veriyi istatistiksel ve analitik amaçlar için 
kullanacaktır. Çevrimiçi hizmete gönderilen verileri tadil etmeyecek, değiştirmeyecek veya herhangi bir şekilde 
kurcalamamayı kabul ediyorsunuz. 
 
Son Kullanıcı Verileri, Genel Veri Koruma Düzenlemesi:Kanal iş ortaklarımız aracılığıyla Ürün lisansları satın 
aldığınızda, şirketinizin iş bilgileri Milestone’a kaydedilir. Ayrıca, ad, e-posta ve telefon numarası formunda olmak 
üzere Milestone’a iletişime geçilecek kişi bilgilerini vermeniz gerekebilir. Milestone tarafından bu tür verinin alımı 
ve ilave kullanımı amaçları doğrultusunda, Milestone tarafından belirtilen kurallar doğrultusunda hesabınızı 
kaydetmeniz istenebilir. Milestone hesabınızı kaydetmenizi isterse, size verilen lisans, hesabınız kaydedilmeden 
önce etkinleştirilmeyecektir; gerekli veri, bu tür hesap yoluyla sağlanır ve Milestone Ürünün Son Kullanıcısı olarak 
kimliğinizi doğrulayabilir. Lisans kullanımı sırasında bu bilgilerin toplanma ve saklanmasının tek amacı, 
Mileston’nun ihracat denetimi amaçları dahil olmak üzere Ürünün bir lisans sahibi olarak Son Kullanıcının 
kimliğini doğrulamasına izin vermek ve Milestone ve kanal iş ortakları için lisans yönetimi ve Milestone kanal 
programlarının uygulanmasını sağlamak ve Ürün için teknik destek sunabilmektir.  Milestone, bu kapsamda 
toplanan ve kullanılan kişisel verilerin veri denetleyicisidir. Milestone kişisel verilerinize Gizlilik Politikamıza uygun 
şekilde işlem yapar (https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA), aşağıdaki bölümde detaylı olarak belirtilen belirli ürünler için geçerli 
olan müteakip münferit koşul ve şartlar ile tüm Ürünlere uygulanır: 
 

Milestone XProtect® VYY  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Kurulum ve Kullanım – Milestone XProtect Corporate ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürünün “Yönetim Sunucusu” bileşeni, her bir Yazılım Lisans Kodu için Yönetim Sunucusu ve olası sıralı 
Yönetim Yük Devretme Sunucusu olarak atanmış sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir.  

2. Ürünün “Kayıt Sunucusu” bileşeni, Kayıt Sunucusu ve Yük devretme kayıt sunucusu olarak atanmış 
sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir. Kayıt Sunucuları ve Yük Devretme Kayıt Sunucuları, yukarıda 
belirtilen atanmış Yönetim Sunucusu tarafından yönetilmelidir. 

3. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
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4. Ürünü kurduğunuzda Microsoft SQL Server 2019 Express Edition için Microsoft'un yazılım lisans 
koşullarına bağlı kalacağınızı da kabul edersiniz (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-
downloads) 

5. Ürün, aşağıdaki 9. ve 10. paragrafta belirtilen istisnalarla, doğrudan veya dolaylı olarak yalnızca siz, 
çalışanlarınız veya sizin için olayları soruşturan emniyet yetkilileri dahil olmak üzere, sizin için çalışan 
diğer kişiler tarafından çalıştırılabilir. Bu nedenle Ürün, bu EULA’nın “Bağlı Şirketler” bölümünün genel 
koşullarında yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere, örneğin herhangi bir şekilde müşteriler veya diğer 
üçüncü taraflarca herhangi bir şekilde çalıştırılamaz veya kullanılamaz.   

6. Ürün yalnızca size ait olan ya da tarafınızca veya Bağlı Şirketleriniz tarafından kontrol edilen mülk veya 
araziyi gözetim amacıyla veya size ait olmayan ya da tarafınızca kontrol edilmeyen mülk veya araziyi 
izlemek için gerekli yasal izinleri aldığınız veya devam ettirdiğinizde kullanılabilir. 

7. Milestone Federated Architecture kullanıldığında Ürün, birleştirilmiş sistemin doğru lisanslanması 
koşuluyla, ek lisanslara tabi olmaksızın, diğer Milestone XProtect Corporate veya Milestone XProtect 
Expert sistemlerini bağlamak için kullanılabilir.  

8. Milestone Interconnect kullanıldığında Ürün, size veya bir üçüncü kişiye ait olan diğer Milestone video 
yönetim yazılımı ürünlerini ve Milestone’un onaylanmış diğer ürünlerini kullanabilir (uyumlu ürünlere son 
bir genel bakış için lütfen Milestone’un web sitesine https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-
and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-interconnect-compatibility/ bakın. Milestone 
Interconnect kullanımı, aşağıdaki koşullara tabidir: a) bağlı tüm sistemlerin kurallara uygun bir şekilde 
temin edilmiş lisans haklarıyla tam lisanslanmış olması gerekir, b) Milestone XProtect Corporate 
sisteminde erişilebilecek aygıtlar için satın almayla veya abonelikle Milestone Interconnect kamera 
lisansları satın almış olmanız gerekir.  

9. Ürün, gözetimi gerçekleştirmek için gerekli yasal izinleri almanız veya devam ettirmeniz şartıyla, Milestone 
Federated Architecture kullanılarak üçüncü bir kişi tarafından uzaktan kullanılabilir ve yönetilebilir. 

10. Ürün, aşağıdaki şartlarda, Milestone Interconnect kullanılarak sizin tarafınızdan veya üçüncü bir kişi 
tarafından uzaktan kullanılabilir ve yönetilebilir: a) merkezi XProtect Corporate sisteminde erişilebilecek 
kameralar için siz veya üçüncü kişi Milestone Interconnect kamerasının lisanslarını satın almış olmanız 
gerekir ve b) gözetimi gerçekleştirmek için gerekli yasal izinleri almış ve elinizde bulunduruyor olmanız 
gerekir. 

11. Ürün üçüncü taraf harita uygulamaları (ör. Google Map, Microsoft® BingTM Maps veya OpenStreetMap) ile 
kullanıldığı zaman, bu harita uygulamalarını kullanabilmeniz için gerekli yasal haklara sahip olmanız ve 
kullanımın üçüncü taraf uygulamanın hüküm ve koşullarına uygunluğunu sağlamanız sizin yegane 
sorumluluğunuzdadır. 

12. Ayrıca OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© verisine erişmenize izin verecek Milestone Map 
Service’i Ürünle birlikte kullanabilirsiniz. Bu veri, en iyi girişimin kullanılabilirliği ve açık ve örtülü olarak 
tasarruf, doğruluk, hataların olmaması, belirli bir amaca uygunluk veya başka şekillerde herhangi bir türde 
garanti olmaksızın size “olduğu gibi” sağlanacaktır. Milestone Map Service’in kullanımından kaynaklanan 
herhangi bir hasar reddedilmektedir.  

13. Advanced Audio Coding (AAC). Ürünün AAC işlevini içermesi nedeniyle, aşağıdaki hüküm geçerlidir: AAC 
lisanslı bir teknolojidir ve bu nedenle, AAC patent portföyünde geçerli patentler kapsamında bir lisansı 
gerektirir.  AAC lisansı VIA LICENSING CORPORATION’dan elde edilebilir. Milestone Systems’ın 
sağladığı Ürününüz yoluyla sınırlı sayıda AAC lisansı kullanılabilir. AAC işlevini destekleyen herhangi bir 
Milestone ürünü, bir temel lisans ile birlikte iki görüntüleme istemcisi lisansını içerir. İkiden fazla 
görüntüleme istemcisi gerektiğinde, ek lisans paketini satın almanız gerekecektir. 

14. Ürünün yalnızca EULA genel şartları “Lisans, Kurulum ve Kullanım Koşulları ve Kısıtlamaları” kapsamında 
belirtilen kurallar doğrultusunda aygıt lisansları için edinmiş olduğunuz çok sayıda IP aygıtı ile 
kullanılabileceği gerekliliğini onaylarsınız. 

 

Milestone XProtect® Expert 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Expert ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürünün “Yönetim Sunucusu” bileşeni, her bir Yazılım Lisans Kodu için Yönetim Sunucusu ve olası sıralı 
Yönetim Yük Devretme Sunucusu olarak atanmış sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir.  

2. Ürünün “Kayıt Sunucusu” bileşeni, Kayıt Sunucusu ve Yük devretme kayıt sunucusu olarak atanmış 
sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir. Kayıt Sunucuları ve Yük Devretme Kayıt Sunucuları, yukarıda 
belirtilen atanmış Yönetim Sunucusu tarafından yönetilmelidir. 

3. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
4. Ürünü kurduğunuzda Microsoft SQL Server 2019 Express Edition için Microsoft'un yazılım lisans 

koşullarına bağlı kalacağınızı da kabul edersiniz (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-
downloads). 

5. Ürün, aşağıdaki 6. ve 7. paragrafta belirtilen istisnalarla, doğrudan veya dolaylı olarak yalnızca siz, 
çalışanlarınız veya sizin için olayları soruşturan emniyet yetkilileri dahil olmak üzere, sizin için çalışan 
diğer kişiler tarafından çalıştırılabilir. Bu nedenle Ürün, bu EULA’nın “Bağlı Şirketler” bölümünün genel 
koşullarında yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere, örneğin herhangi bir şekilde müşteriler veya diğer 
üçüncü taraflarca herhangi bir şekilde çalıştırılamaz veya kullanılamaz. 
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6. Ürün, aşağıdaki 7. paragrafta belirtilen istisnalar dışında, gözetimi gerçekleştirmek için gerekli yasal 
izinleri almanız veya devam ettirmeniz şartıyla, Milestone Federated Architecture kullanılarak üçüncü bir 
kişi tarafından uzaktan kullanılabilir ve yönetilebilir. 

7. Ürün, aşağıdaki şartlarda, Milestone Interconnect kullanılarak sizin tarafınızdan veya üçüncü bir kişi 
tarafından uzaktan kullanılabilir ve yönetilebilir: a) merkezi XProtect Corporate sisteminde erişilebilecek 
kameralar için siz veya üçüncü kişi Milestone Interconnect kamerasının lisanslarını satın almış olmanız 
gerekir ve b) gözetimi gerçekleştirmek için gerekli yasal izinleri almış ve elinizde bulunduruyor olmanız 
gerekir. 

8. Ürün üçüncü taraf harita uygulamaları (ör. Google Map, Microsoft® BingTM Maps veya OpenStreetMap) ile 
kullanıldığı zaman, bu harita uygulamalarını kullanabilmeniz için gerekli yasal haklara sahip olmanız ve 
kullanımın üçüncü taraf uygulamanın hüküm ve koşullarına uygunluğunu sağlamanız sizin yegane 
sorumluluğunuzdadır. 

9. Ayrıca OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© verisine erişmenize izin verecek Milestone Map 
Service’i Ürünle birlikte kullanabilirsiniz. Bu veri, en iyi girişimin kullanılabilirliği ve açık ve örtülü olarak 
tasarruf, doğruluk, hataların olmaması, belirli bir amaca uygunluk veya başka şekillerde herhangi bir türde 
garanti olmaksızın size “olduğu gibi” sağlanacaktır. Milestone Map Service’in kullanımından kaynaklanan 
herhangi bir hasar reddedilmektedir.  

10. Advanced Audio Coding (AAC). Ürünün AAC işlevini içermesi nedeniyle, aşağıdaki hüküm geçerlidir: AAC 
lisanslı bir teknolojidir ve bu nedenle, AAC patent portföyünde geçerli patentler kapsamında bir lisansı 
gerektirir.  AAC lisansı VIA LICENSING CORPORATION’dan elde edilebilir. Milestone Systems’ın 
sağladığı Ürününüz yoluyla sınırlı sayıda AAC lisansı kullanılabilir. AAC işlevini destekleyen herhangi bir 
Milestone ürünü, bir temel lisans ile birlikte iki görüntüleme istemcisi lisansını içerir. İkiden fazla 
görüntüleme istemcisi gerektiğinde, ek lisans paketini satın almanız gerekecektir. 

11. Ürünün yalnızca EULA genel şartları “Lisans, Kurulum ve Kullanım Koşulları ve Kısıtlamaları” kapsamında 
belirtilen kurallar doğrultusunda aygıt lisansları için edinmiş olduğunuz çok sayıda IP aygıtı ile 
kullanılabileceği gerekliliğini onaylarsınız. 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Professional+ ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürünün “Yönetim Sunucusu” bileşeni, her bir Yazılım Lisans Kodu için Yönetim Sunucusu ve olası sıralı 
Yönetim Yük Devretme Sunucusu olarak atanmış sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir.  

2. Ürünün “Kayıt Sunucusu” bileşeni, Kayıt Sunucuları olarak atanmış sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir. 
Kayıt Sunucuları, yukarıda belirtilen atanmış Yönetim Sunucusu/Sunucuları tarafından yönetilmelidir. 

3. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
4. Ürünü kurduğunuzda Microsoft SQL Server 2019 Express Edition için Microsoft'un yazılım lisans 

koşullarına bağlı kalacağınızı da kabul edersiniz (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-
downloads). 

5. Ürün, aşağıdaki 6. paragrafta belirtilen istisnalarla, doğrudan veya dolaylı olarak yalnızca siz, 
çalışanlarınız veya sizin için olayları soruşturan emniyet yetkilileri dahil olmak üzere, sizin için çalışan 
diğer kişiler tarafından çalıştırılabilir. Bu nedenle Ürün, bu EULA’nın “Bağlı Şirketler” bölümünün genel 
koşullarında yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere, örneğin herhangi bir şekilde müşteriler veya diğer 
üçüncü taraflarca herhangi bir şekilde çalıştırılamaz veya kullanılamaz. 

6. Ürün, aşağıdaki şartlarda, Milestone Interconnect kullanılarak sizin tarafınızdan veya üçüncü bir kişi 
tarafından uzaktan kullanılabilir ve yönetilebilir: a) merkezi Milestone XProtect Corporate sisteminde 
erişilebilecek kameralar için siz veya üçüncü kişi Milestone Interconnect kamerasının lisanslarını satın 
almış olmanız gerekir ve b) gözetimi gerçekleştirmek için gerekli yasal izinleri almış ve elinizde 
bulunduruyor olmanız gerekir. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Ürünün AAC işlevini içermesi nedeniyle, aşağıdaki hüküm geçerlidir: AAC 
lisanslı bir teknolojidir ve bu nedenle, AAC patent portföyünde geçerli patentler kapsamında bir lisansı 
gerektirir.  AAC lisansı VIA LICENSING CORPORATION’dan elde edilebilir. Milestone Systems’ın 
sağladığı Ürününüz yoluyla sınırlı sayıda AAC lisansı kullanılabilir. AAC işlevini destekleyen herhangi bir 
Milestone ürünü, bir temel lisans ile birlikte iki görüntüleme istemcisi lisansını içerir. İkiden fazla 
görüntüleme istemcisi gerektiğinde, ek lisans paketini satın almanız gerekecektir. 

8. Ürünün yalnızca EULA genel şartları “Lisans, Kurulum ve Kullanım Koşulları ve Kısıtlamaları” kapsamında 
belirtilen kurallar doğrultusunda aygıt lisansları için edinmiş olduğunuz çok sayıda IP aygıtı ile 
kullanılabileceği gerekliliğini onaylarsınız. 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Express+ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürünün “Yönetim Sunucusu” bileşeni, her bir Yazılım Lisans Kodu için Yönetim Sunucusu ve olası sıralı 
Yönetim Yük Devretme Sunucusu olarak atanmış bir (1) bilgisayara veya bir bilgisayar kümesine 
kurulabilir.  

2. Ürünün “Kayıt Sunucusu” bileşeni, Kayıt Sunucusu olarak atanmış bir (1) bilgisayara kurulabilir. Kayıt 
Sunucusu, yukarıda belirtilen atanmış Yönetim Sunucusu tarafından yönetilmelidir. 
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3. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
4. Ürünü kurduğunuzda Microsoft SQL Server 2019 Express Edition için Microsoft'un yazılım lisans 

koşullarına bağlı kalacağınızı da kabul edersiniz (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-
downloads). 

5. Ürün, aşağıdaki 6. paragrafta belirtilen istisnalarla, doğrudan veya dolaylı olarak yalnızca siz, 
çalışanlarınız veya sizin için olayları soruşturan emniyet yetkilileri dahil olmak üzere, sizin için çalışan 
diğer kişiler tarafından çalıştırılabilir. Dolayısıyla, Ürün örneğin müşterileriniz ya da üçüncü taraflarca 
herhangi bir şekilde çalıştırılamaz veya kullanılamaz. 

6. Ürün, aşağıdaki şartlarda, Milestone Interconnect kullanılarak sizin tarafınızdan veya üçüncü bir kişi 
tarafından uzaktan kullanılabilir ve yönetilebilir: a) merkezi Milestone XProtect Corporate sisteminde 
erişilebilecek kameralar için siz veya üçüncü kişi Milestone Interconnect kamerasının lisanslarını satın 
almış olmanız gerekir ve b) gözetimi gerçekleştirmek için gerekli yasal izinleri almış ve elinizde 
bulunduruyor olmanız gerekir. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Ürünün AAC işlevini içermesi nedeniyle, aşağıdaki hüküm geçerlidir: AAC 
lisanslı bir teknolojidir ve bu nedenle, AAC patent portföyünde geçerli patentler kapsamında bir lisansı 
gerektirir.  AAC lisansı VIA LICENSING CORPORATION’dan elde edilebilir. Milestone Systems’ın 
sağladığı Ürününüz yoluyla sınırlı sayıda AAC lisansı kullanılabilir. AAC işlevini destekleyen herhangi bir 
Milestone ürünü, bir temel lisans ile birlikte iki görüntüleme istemcisi lisansını içerir. İkiden fazla 
görüntüleme istemcisi gerektiğinde, ek lisans paketini satın almanız gerekecektir. 

8. Ürünün yalnızca EULA genel şartları “Lisans, Kurulum ve Kullanım Koşulları ve Kısıtlamaları” kapsamında 
belirtilen kurallar doğrultusunda aygıt lisansları için edinmiş olduğunuz çok sayıda IP aygıtı ile 
kullanılabileceği gerekliliğini onaylarsınız. 

 

Milestone XProtect® Essential+ 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Essential+ ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürünün “Yönetim Sunucusu” bileşeni, her bir Yazılım Lisans Kodu için Yönetim Sunucusu ve olası sıralı 
Yönetim Yük Devretme Sunucusu olarak atanmış bir (1) bilgisayara veya bir bilgisayar kümesine 
kurulabilir.  

2. Ürünün “Kayıt Sunucusu” bileşeni, Kayıt Sunucusu olarak atanmış bir (1) bilgisayara kurulabilir. Kayıt 
Sunucusu, yukarıda belirtilen atanmış Yönetim Sunucusu tarafından yönetilmelidir. 

3. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
4. Ürünü kurduğunuzda Microsoft SQL Server 2019 Express Edition için Microsoft'un yazılım lisans 

koşullarına bağlı kalacağınızı da kabul edersiniz (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-
downloads). 

5. Ürün gözetim veya diğer video kaydetme amaçlarıyla yalnızca size ait ya da tarafınızca kontrol edilen 
mülk veya arazide kullanılabilir. Dolayısıyla, Ürün örneğin müşterilerinize ait mülk veya arazinin gözetimi 
için kullanılamaz. 

6. Bu EULA altında kurulan Ürün toplam olarak sadece en fazla sekiz (8) etkinleştirilmiş IP aygıtı ile 
kullanılabilir. Bu sekiz (8) etkinleştirilmiş IP aygıtına tâbi olarak, Ürünün yalnızca bu EULA’nın genel 
şartları “Lisans, Kurulum ve Kullanım Koşulları ve Kısıtlamaları” kapsamında belirtilen kurallar 
doğrultusunda aygıt lisansları için edinmiş olduğunuz çok sayıda IP aygıtı ile kullanılabileceği gerekliliğini 
onaylarsınız. 

7. Ürünün bir bilgi diyalogunda size gösterilen şekliyle Milestone’un web sitesinden alınabilecek destek 
bilgileri dışında Ürün için hiçbir destek sunulmaz. 
 

XProtect® İstemcileri 
Milestone XProtect® Smart Client 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Smart Client ürünü için aşağıdakiler geçerlidir:  
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ün sınırsız sayıda kopyasını aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve 
kullanma hakkı verir: 

1. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
2. Ürün, yalnızca bir Milestone XProtect VYY ürünü veya bir Milestone Husky NVR birimiyle bağlantılı olarak 

kullanılabilir. Ürün, Milestone XProtect VYY ürünü, veya Milestone Husky NVR birimi birlikte 
kullanıldığında, uyumlu diğer Milestone ürünleri ve Milestone Yazılım Geliştirme Kitine veya Milestone 
Entegrasyon Platformu Yazılım Geliştirme Kitine dayanan üçüncü taraf ürünleri/bileşenleri ile birlikte de 
kullanılabilir. 

3. Ürün, resmen uyumlu Milestone ürünleri ile birlikte kullanıldığında, Milestone Entegrasyon Platformu 
Yazılım Geliştirme Kitine dayanan üçüncü taraf ürünleri/bileşenleri ile birlikte de kullanılabilir. 

4. Ürünün kullanımı, uygulanan XProtect VYY ürününün Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile de 
kısıtlanmıştır. 
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Milestone XProtect® Web Client 
Kullanım – XProtect Web Client ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü sınırsız sayıda bilgisayar ve aygıtta aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kullanma 
hakkını verir: 

1. Milestone XProtect Web Client'ı kullanarak, Milestone’un bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesindeki genel 
koşulları kabul etmiş sayılırsınız.   

2. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda ve aygıtlarda 
kullanılabilir. 

3. Ürün yalnızca resmi olarak desteklenen Milestone XProtect Mobile sunucusu sürümü  veya Milestone 
tarafından sağlanan özel ürün değerlendirme ortamları ile birlikte kullanılabilir. Lütfen bkz. 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/ 

 

Milestone XProtect® Mobile 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Mobile istemcisi ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ün sınırsız sayıda kopyasını aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve 
kullanma hakkı verir: 

1. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran aygıtlarda kullanılabilir. 
2. Ürün yalnızca resmi olarak desteklenen XProtect Mobile sunucusu sürümü veya Milestone tarafından 

sağlanan özel ürün değerlendirme ortamları ile birlikte kullanılabilir. Lütfen bkz. 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-
xprotect-mobile/. 

3. Ürün üçüncü taraf harita uygulamaları (ör. Google Map, Microsoft® BingTM Maps veya OpenStreetMap) ile 

kullanıldığı zaman, bu harita uygulamalarını kullanabilmeniz için gerekli yasal haklara sahip olmanız ve 

kullanımın üçüncü taraf uygulamanın hüküm ve koşullarına uygunluğunu sağlamanız sizin yegane 

sorumluluğunuzdadır. 

4. Ayrıca OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© verisine erişmenize izin verecek Milestone Map Service’i 
Ürünle birlikte kullanabilirsiniz. Bu veri, en iyi girişimin kullanılabilirliği ve açık ve örtülü olarak tasarruf, 
doğruluk, hataların olmaması, belirli bir amaca uygunluk veya başka şekillerde herhangi bir türde garanti 
olmaksızın size “olduğu gibi” sağlanacaktır. Milestone Map Service’in kullanımından kaynaklanan herhangi 
bir hasar reddedilmektedir.  

5. Video itme özelliğinin kullanımı, hangi Milestone XProtect VYY ürününde veya Milestone Husky NVR 
biriminde kullanılıyorsa, o üründe lisansa tabidir; video itme özelliğini kullanmak isteyen her isimli 
Milestone Mobile istemcisi kullanıcısının Milestone XProtect VYY ürününde veya Milestone Husky NVR 
biriminde bir (1) kamera lisansına ihtiyacı vardır. 

 

Milestone XProtect® Mobile Server 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Mobile sunucusu ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ün sınırsız sayıda kopyasını aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve 
kullanma hakkı verir: 

1. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
2. Ürün, yalnızca doğru bir şekilde lisanslandırılmış bir Milestone XProtect VYY ürünü veya bir Milestone 

Husky NVR birimiyle bağlantılı olarak kullanılabilir. 
3. Milestone Mobile sunucusunun kullanımı birlikte kullanıldığı Milestone XProtect VYY ürününün veya 

Milestone Husky NVR biriminin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile de kısıtlanmıştır. 
4. Bu EULA’yı kabul etmekle, XProtect Mobile ve XProtect Web Client’ın kullanımı bakımından, XProtect 

Mobile sunucusuna bağlanmasına izin verdiğiniz son kullanıcılar adına hüküm ve koşulları kabul etmiş 
olursunuz. 

5. Akıllı Bağlan, Video İletimi ve Mobil İletim bildirimlerinin kullanılması, üçüncü kişi hizmetlerine ve bildirim 
hizmetleri ve kablosuz iletişim ağları gibi ağ bağlantılarına dayanır. Milestone’un üstteki "Sorumluluk 
Sınırlandırması" bölümünde tanımlanan sorumluluğu üzerindeki genel sınırlamalara ek olarak, Milestone, 
bu özelliklerin herhangi biri kullanıldığında veya kullanılamadığında ortaya çıkan ve doğrudan veya dolaylı 
olarak, bu özellikleri sağlamak için kullanılan herhangi bir üçüncü kişi ağ veya hizmet bileşeninden 
kaynaklanan sorumluluklarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

6. Akıllı Bağlan ve Mobil İletim Bildirimi özelliklerini kullanmak için, geçerli bir Milestone Care Plus hizmet 
sözleşmesinin bulunması gerekir. Milestone, Milestone Care Plus kapsamının zamanında 
yenilenmemesinden kaynaklanan olası hizmet kesintileri için hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

7. XProtect Mobile hizmetini kullanmak için, iletişim maliyeti ve üçüncü kişi hizmet abonelikleri de dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmaksızın, ek üçüncü kişi masrafları uygulanabilir. 

 

Eklentiler ve Bileşenler 
Milestone XProtect® Access 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Access ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 

http://www.openstreetmap.org/
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Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 
1. Ürün, satın alma veya abonelikle bir lisansı doğru bir şekilde temin edilmiş olan XProtect VYY ürünü 

(XProtect Essential+ hariç herhangi bir XProtect VYY ürünü) veya bu Ürünlerin onaylı OEM sürümleri 
veya Milestone Husky NVR birimiyle (Husky M10 hariç, herhangi bir Milestone Husky NVR ürünü) ile 
birlikte kullanılabilir.  

2. Ürün, Milestone XProtect VYY sistemine veya Milestone Husky NVR birimine bağlı sınırsız sayıda 
XProtect Management Applications/XProtect Management İstemcisinden ve XProtect Smart İstemciden 
çalıştırılabilir. 

3. Üçüncü taraf sistemleriyle olan iletişimi kolaylaştırmak için, Milestone XProtect VYY sistemindeki veya 
Milestone Husky NVR birimindeki Olay Sunucusu üzerinde sınırsız sayıda XProtect Access eklentileri 
kurulabilir. Milestone’un üstteki "Sorumluluk Sınırlandırması" bölümünde tanımlanan sorumluluğu 
üzerindeki genel sınırlamalara ek olarak, Milestone, eklentilerin Milestone dışındaki herhangi bir tarafça 
sağlandığında veya Milestone tarafından sağlanan XProtect Access eklentileri üçüncü kişilerin ürünleriyle 
veya bir ürünün, üçüncü kişilerin henüz atamamış ve doğrulamamış olduğu sürümüyle birlikte 
kullanıldığında ortaya çıkan sorumluluklarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca Milestone, 
XProtect Access ile birlikte kullanılan herhangi bir üçüncü kişi ürününü kullanmaktan veya Ürünle birlikte 
kullanıldığında doğan hatalardan kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmez. 

4. Ürün, yalnızca resmen uyumlu XProtect VYY ürünleri ve Milestone Husky NVR birimleri ile bağlantılı 
olarak kullanılabilir.  

5. XProtect Access, yalnızca Ürün için satın aldığınız ve Yazılım Lisans Kodu ile kaydettirdiğiniz kayıtlı kapı 
lisansları sayısına eşit sayıda kapı ile birlikte kullanılabilir. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Kurulum ve Kullanım – XProtect LPR ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürün, satın alma veya abonelikle bir lisansı doğru bir şekilde temin edilmiş olan XProtect VYY ürünü 
(XProtect Essential+ hariç herhangi bir XProtect VYY ürünü) veya Milestone Husky NVR birimiyle 
(herhangi bir Milestone Husky NVR ürünü) ile birlikte kullanılabilir.  

2. Milestone XProtect LPR, her bir Yazılım Lisans Kodu için XProtect LPR Sunucusu olarak atanmış sınırsız 
sayıda bilgisayara kurulabilir. 

3. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
4. Ürün, yalnızca resmen uyumlu XProtect VYY ürünleri ve Milestone Husky NVR birimleri ile bağlantılı 

olarak kullanılabilir. Ürün, resmen uyumlu Milestone ürünleri ile birlikte kullanıldığında, Milestone 
Entegrasyon Platformu Yazılım Geliştirme Kitine dayanan üçüncü taraf ürünleri/bileşenleri ile birlikte de 
kullanılabilir. 

5. XProtect LPR Eklentisi, Olay Sunucusu veya Kayıt Sunucusu olarak atanmış veya Yönetim İstemcisi 
uygulamasını çalıştıran sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir. 

6. XProtect LPR, yalnızca Ürün için satın aldığınız ve Yazılım Lisans Kodu ile kaydettirdiğiniz LPR Kamera 
Lisansı sayısına eşit sayıda kamera ile birlikte kullanılabilir. 

7. XProtect LPR Lisans Plaka Kütüphaneleri sınırsız sayıda XProtect LPR Sunucusuna kurulabilir. 
8. XProtect LPR, yalnızca Yazılım Lisans Kodu ile Ürün için satın aldığınız ve kaydettirdiğiniz sayıda 

XProtect LPR License Plate Libraries ile kullanılabilir. 
 

Milestone XProtect® Management Server Failover 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Management Server Failover ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 
 

1. Ürün sadece bu tür Milestone VYY ürünleri için geçerli olan Milestone EULA’ya tabi olarak, Milestone 
XProtect Corporate ve Milestone XProtect Expert ile bağlantılı olarak, özellikle bu Milestone VYY 
ürünlerinin R1 2022 sürümü ve sonrası olmak üzere kullanılabilir. 

2. Ürün sadece özellikle kendi dahili iş amacınız için her seferinde tek bir özel sistemde kullanılabilir, 
gösterilebilir ve gerçekleştirilebilir. “Özel sistem” ilk önce Üründe çalıştırdığınız ve bir lisansın verildiği belirli 
bilgisayar sistemi anlamına gelecektir.Ürün, sadece Ürünün tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran özel 
bilgisayar sisteminde kullanılabilir. 

3. Kontrolünüz dışında koşullar nedeniyle özel sistemde Ürünü geçici olarak kullanamazsanız, diğer belirli 
sistemde Ürünü geçici olarak kullanabilirsiniz (“Yedek Sistem”). Bu amaçla, Milestone’a önceden yazılı 
bildirim ve bu tür geçici lisansın verilmesi için gerekli tüm bilgileri vermeniz kaydıyla, Milestone tarafından 
geçici bir lisans verilecektir. Özel sistemin geçici arızası düzeltildiğinde Yedek Sistemdeki Ürünün tüm 
kopyalarınız silecek ve bu tür imhayı üç iş günü içinde Milestone’a yazılı olarak belgelendireceksiniz. 

4. Ürünü, Ürünün tüm kopyalarının orijinal belirli sistemden kaldırılması ve imha edilmesi, bu tür imhanın üç iş 
günü içinde yazılı olarak Milestone’a belgelendirilmesi kaydıyla, kalıcı olarak farklı bir belirli sisteme 
(“Yedek Özel Sistem”) aktarabilirsiniz. Yedek Özel Sistemde kullanıma olanak sağlamaya yönelik yeni bir 
lisans, Milestone’a önceden yazılım bildirim ve bu tür yeni lisansın verilmesi için gerekli tüm bilgileri 
vermeniz kaydıyla, Milestone tarafından verilecektir. 
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5. Milestone, Ürünü kullanımınızdan veya Üründeki kesintiden kaynaklanan Milestone XProtect sisteminin 
veri kaybı ve/veya yapılandırması dahil olmak üzere herhangi bir kayıp için herhangi bir garanti ve 
sorumluluğu açıkça reddetmektedir.  

6. Ürünün kullanımı Milestone XProtect VYY ürününe uygulanan sürüm için geçerli Milestone EULA 
hükümleri ile de kısıtlanmıştır.  

7. Ürünü kullanmak için, bir XProtect Management Server Failover lisansı satın almalısınız. Bu tür lisans, özel 
sisteminiz içinde birincil ve ikincil yönetim sunucusu için satın alınmalıdır.   

 

Milestone XProtect® Hospital Assist 
Kurulum ve Kullanım – Milestone XProtect Hospital Assist ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürün aşağıdaki özelliklerden oluşur: Bu EULA’nın şartları ve bu bölümde aşağıda tanımlanan şekilde satın 
alınan lisansa tabi olarak kullanma hakkına sahip olduğunuz Yüz Algılama, Gizlilik Bulanıklığı, Yapışkan 
Not. Yapışkan Not ve Gizlilik Bulanıklığı, sizin uyguladığınız XProtect VYY kurulum yazılımının parçasıdır. 
Diğer yandan, Yüz Algılama özelliklerinin ayrı kurulum dosyaları yoluyla kurulması gerekir.  

2. Ürün yalnızca sizin ayrı olarak lisans satın aldığınız Milestone XProtect VYY ürünleri (Milestone XProtect 
Essential+ hariç) ve özellikle XProtect VYY ürünlerinin 2023 R1 ve üzeri sürümleriyle kullanılabilir.  

3. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir.  
4. Ürünü kullanmak için, her bir etkin video kanalı için bir XProtect Hospital Assist lisansı satın almalısınız.  
5. Ürünün "olduğu gibi" sağlandığını ve onaylı bir sağlık ürünü veya tıbbi cihaz olmadığını ve hasta izlemenin 

veya tıbbi bakım sağlayıcılarının yerini almayacağını anlıyorsunuz. Milestone, bu Ürünün bir hasta yüzünü 
algılayacağına dair açık veya örtülü hiçbir garanti vermez. Ürünün yalnızca ikincil bir destek aracı olarak ele 
alınması gerektiğini ve bu nedenle sizin ve/veya kararınızın temel veya yegâne nedenini 
oluşturamayacağını kabul edersiniz. Ürün tarafından sağlanan bilgilerin analizinden çıkarılan her türlü 
sonuç, her zaman gerekli profesyonel özen gösterilerek ve diğer kaynaklardan gelen bilgilerden çıkarılan 
sonuçlarla doğrulanmalıdır. Vardığınız herhangi bir sonuç ve yaptığınız herhangi bir işlem sadece sizin 
sorumluluğunuzdadır.  

6. Bu EULA’da açıkça yetkilendirilenler hariç olmak üzere, Ürünü, herhangi bir tıbbi, yaşam desteği veya diğer 
hayati önem taşıyan uygulamalarla bağlantılı kullanım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz 
konusu sistem veya uygulamanın kullanımının veya arızasının kişisel yaralanma, ölüm veya kayıpla 
sonuçlanmasının makul olarak beklenebileceği herhangi bir sistem veya uygulama ile birlikte 
kullanmayacağınızı kabul edersiniz. 

7. Ürünün kullanımı Milestone XProtect VYY ürününe uygulanan sürüm için geçerli Milestone EULA hükümleri 
ile de kısıtlanmıştır. 

 

Milestone XProtect® Incident Manager  
Kullanım – Milestone XProtect Incident Manager ürünü için aşağıdakiler geçerlidir:  
Milestone bu belgeyle size Ürünü aşağıdaki kısıtlamalarla kullanma hakkı verir: 
1. Ürün, yalnızca aşağıdaki Milestone XProtect VYY ürünleri veya bu ürünlerin onaylı OEM sürümleri ile 

bağlantılı olarak kullanılabilir: Milestone XProtect Corporate sürümü 2022 R2 veya sonraki sürümler ve 
2022 R3 veya sonraki sürümlerdeki Milestone XProtect Expert, Milestone XProtect Professional+ ve 
Milestone XProtect Express+. 

2. Ürünü kullanmak için, bir XProtect Incident Manager lisansı satın almalısınız. Milestone XProtect Corporate 
2022 R2 veya sonraki sürümleri kullanıyorsanız, Ürüne ilişkin lisans Milestone XProtect Corporate 
ürününüze dahil edilir ve lisans ile birlikte etkinleştirilir.  

3. Ürünün kullanımı Milestone XProtect VYY ürününe uygulanan sürüm için geçerli Milestone EULA hükümleri 
ile veya Milestone ürününün uygulanan OEM sürümü için geçerli bir lisans sözleşmesinin şartları ile de 
yönetilir ve kısıtlanmıştır. 

 

Milestone XProtect® Transact 
Kurulum ve Kullanım – XProtect Transact ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürün, satın alma veya abonelikle bir lisansı doğru bir şekilde temin edilmiş olan XProtect VYY ürünü 
(XProtect Essential+ hariç herhangi bir Milestone XProtect VYY ürünü) veya Milestone Husky NVR 
birimiyle (herhangi bir Milestone Husky NVR ürünü) ile birlikte kullanılabilir.  

2. Ürün, Milestone XProtect VYY sistemine veya Milestone Husky NVR birimine bağlı sınırsız sayıda 
XProtect Management Applications/XProtect Management İstemcisinden ve XProtect Smart İstemciden 
çalıştırılabilir. 

3. Ürün, yalnızca resmen uyumlu XProtect VYY ürünleri ve Milestone Husky NVR birimleri ile bağlantılı 
olarak kullanılabilir. Ürün, resmen uyumlu Milestone ürünleri ile birlikte kullanıldığında, Milestone 
Entegrasyon Platformu Yazılım Geliştirme Kitine dayanan üçüncü taraf ürünleri/bileşenleri ile birlikte de 
kullanılabilir. 
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4. Ürün, yalnızca atanmış XProtect Transact tarafından kullanılan Yazılım Lisans Kodu kapsamında bağlantı 
lisansı satın aldığınız ve kaydettirdiğiniz kaynak bağlantılarında kullanılabilir.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Kullanım – Milestone XProtect Smart Wall ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: Milestone, bu belgeyle size 
Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kullanma hakkı verir: 

1. Ürün, ayrı lisanslamaya tabi olmaksızın, XProtect Corporate sistemleriyle kullanılabilir. Ürün, bir XProtect 
Smart Wall temel lisansı doğru bir şekilde temin edilmiş olan XProtect Expert ile birlikte kullanılabilir.  

2. Ürün, XProtect Corporate sistemine bağlı sınırsız sayıda XProtect Management İstemcilerden ve XProtect 
Smart İstemcilerden çalıştırılabilir. 

3. Ürünün kullanımı, Milestone XProtect VYY ürününün Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile de kısıtlanmıştır. 
 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
Kurulum ve Kullanım – Milestone XProtect Screen Recorder ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürün sınırsız sayıda bilgisayar ve Ürünün tasarlandığı işletim sistemini işleten sair aygıtlara kurulabilir 
(bundan böyle bilgisayarlar olarak anılacaktır).   

2. Ürün gözetim veya diğer video kaydetme amaçlarıyla yalnızca size ait ya da tarafınızca kontrol edilen 
bilgisayarlarda kullanılabilir. Dolayısıyla, Ürün örneğin müşterilerinize ait bilgisayarların gözetimi için 
kullanılamaz. 

3. Ürün, yalnızca bir Milestone XProtect VYY ürünü ve Milestone Husky NVR birimleriyle birlikte kullanılabilir.  
4. Ürünün her bir kullanım durumu için Milestone XProtect VYY ürününde veya Milestone Husky NVR 

biriminde bir (1) kamera lisansı gereklidir. 
5. Ürünün kullanımı Milestone XProtect VYY ürününün veya Milestone Husky NVR biriminin Son Kullanıcı 

Lisans Sözleşmesi ile de kısıtlanmıştır. 
 

Milestone XProtect® 360º Split View Plug-in 
Kurulum ve Kullanım – Milestone XProtect 360º Split View Plug-in ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 

1. Ürün sadece, Milestone XProtect VYY ürünü veya bu Ürünlerin onaylı OEM sürümleri veya bir Milestone 
Husky NVR birimi ile birlikte kullanıldığı zaman Milestone XProtect Smart Client ile bağlantılı olarak 
kullanılabilir ve bu EULA’da belirtildiği gibi bu Ürünler için kurulum ve kullanım kısıtlamalarına tabi 
olacaktır. 

2. Ürün, sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Kurulum ve Kullanım – Milestone XProtect Input Unit Plug-ins ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 

1. Ürün sadece, Milestone XProtect VYY ürünü veya bir Milestone Husky NVR birimi ile birlikte kullanıldığı 
zaman Milestone XProtect Smart Client ile bağlantılı olarak kullanılabilir ve bu EULA’da belirtildiği gibi bu 
Ürünler için kurulum ve kullanım kısıtlamalarına tabi olacaktır. 

2. Ürün, sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir.  
 

Milestone XProtect® Device Pack 
Kurulum ve Kullanım – Milestone XProtect Aygıt Paketi ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürün ve bireysel Aygıt Sürücüleri yalnızca resmi bir şekilde uyumlu ve doğru bir şekilde lisanslandırılmış 
Milestone XProtect VYY ürünleri veya Milestone Husky NVR birimleriyle birlikte kullanılabilir.  

2. Ürün ve bireysel Aygıt Sürücüleri yalnızca Ürünün ona yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini 
çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 

3. Ürün ve bireysel Aygıt Sürücüleri, Kayıt Sunucusu, Yük devretme kayıt sunucusu veya NVR birimleri 
olarak atanmış sınırsız sayıda bilgisayara kurulabilir. 

 

Milestone Open Network Bridge 
Kurulum ve Kullanım – Milestone Open Network Bridge ürünü için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürün'ü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
2. Ürün yalnızca (XProtect Essential+ dışında) doğru bir şekilde lisanslandırılmış bir Milestone XProtect VYY 

ürünü veya Milestone Entegrasyon Platformunu destekleyen bir Milestone Husky NVR birimiyle bağlantılı 
olarak kullanılabilir. 
 

Milestone XProtect® Download Manager 
Kurulum ve Kullanım – Milestone XProtect Download Manager ürünü (“Download Manager”) için aşağıdakiler 
geçerlidir: 
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Milestone, bu belgeyle size Download Manager’ın sınırsız sayıda kopyasını aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla 
kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Download Manager, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda 
kullanılabilir. 

2. Download Manager, yalnızca birlikte teslim edildiği Milestone XProtect ürünü (Orijinal XProtect ürünü) ile 
birlikte kullanılabilir. Download Manager, Orijinal XProtect ürünü ile birlikte kullanıldığında, uyumlu diğer 
Milestone ürünleri ve Milestone Yazılım Geliştirme Kitine veya Milestone Entegrasyon Platformu Yazılım 
Geliştirme Kitine dayanan üçüncü taraf ürünleri/bileşenleri ile birlikte de kullanılabilir. 

3. Download Manager’ın kullanımı, XProtect VYY ürününün Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile de 
kısıtlanmıştır. 

 

Milestone Software® Manager 
Kurulum ve Kullanım – Milestone Software Manager yardımcı araçları (“Software Manager”) için aşağıdakiler 
geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Software Manager'ın sınırsız sayıda kopyasını aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla 
kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Software Manager, yönelik olduğu işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarların yanı sıra Milestone’un 
Software Manager tarafından desteklendiğini teyit edebileceği gelecekteki işletim sistemlerini 
çalıştırabilecek bilgisayarlar ile birlikte de kullanılabilir. Lütfen bkz. 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/  

2. Software Manager, yönelik olduğu Milestone XProtect ürünlerinin yanı sıra Milestone’un Software 
Manager tarafından desteklendiğini teyit edebileceği gelecekteki ürünlerle birlikte de kullanılabilir. Lütfen 
bkz. https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/  

3. Diğer bilgisayarlara Milestone XProtect ürünlerini uzaktan kurmak veya bunları uzaktan güncelleştirmek 
için Milestone Software Manager’ı kullanmanız halinde, bu bilgisayarların (“Uzak Bilgisayarlar”) sistem 
yöneticisi olarak kabul edilirsiniz. Bir sistem yöneticisi olarak, kurulum işlemi Uzak Bilgisayarların 
kullanıcıları açısından işletmensiz olsa ve muhtemelen söz konusu kullanıcılar tarafından görülmese dahi, 
Uzak Bilgisayarların kullanıcılarının Milestone Software Manager kullanılarak kurulan veya güncelleştirilen 
Milestone XProtect ürünlerinin EULA’larını anlamasını ve kabul etmesini sağlamak sizin 
sorumluluğunuzdur. Bir Uzak Bilgisayarda bir Milestone XProtect ürününü uzaktan kurarak veya 
güncelleştirerek, Uzak Bilgisayarların kullanıcılarının EULA’ya uyma ve bağlı kalmasıyla ilgili sorumluluk 
ve yükümlülük dahil olmak üzere, bu sorumluluğu – bir sistem yöneticisi olarak – kabul edersiniz. 
 

Husky 
Milestone Husky IVO™ serisi Video Gözetim Cihazları 
Kurulum ve Kullanım – Milestone Husky IVO™ serisi Video Gözetim Cihazları için (aşağıdaki ürünleri 
kapsar: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 700R, 
Milestone Husky 1000R ve Milestone Husky 1800R ile birlikte bu ürünlerin tüm modelleri) aşağıdakiler 
geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürünü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla dağıtma ve kullanma hakkı verir: 

1. XProtect VYY yazılımı, Husky Assistant ve Husky Recovery aracı gibi Ürün ile birlikte teslim edilen diğer 
olası yazılım araçları teslim edildiği bilgisayar donanımı ve işletim sistemi için kullanılabilir ve 
kullanılacaktır. 

2. Milestone tarafından ürün için sağlanan ürün yazılım güncellemelerini ve kurtarma görüntülerini yalnızca 
Ürün ile kullanmaya izin ve olanak vardır. 

3. Ürün, Milestone XProtect VYY yazılımı ile ön yüklüdür. XProtect VYY yazılımının kullanımı, belirli ürün (bu 
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin ilgili bölümüne bakın) için kayıt ve şartlara tâbidir ve doğru bir şekilde 
alınmış ve kaydedilmiş bir Yazılım Lisans Kodunun kullanımı koşuluna bağlıdır. 

4. Ürün, yerleşik bir Microsoft Windows İşletim Sistemini içerir. Dâhil edilen Microsoft lisansı, size 
Microsoft’un yayımlayabileceği geçerli Windows İşletim Sistemine yönelik olası güncellemelere ücretsiz bir 
erişim sağlar. Windows İşletim Sistemini Microsoft’un kılavuz ilkelerine göre güncel tutmak sizin 
sorumluluğunuzdur. Milestone, Windows İşletim Sisteminin gelecekteki yazılım güncellemelerinin 
uyumluluğuna ilişkin herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir ve Microsoft Windows İşletim 
Sisteminin gelecekteki sürümleri, Ürünün genel performansını etkileyebilecek Üründeki mevcut sistem 
kaynaklarının kullanımını değiştirebilir. Ürün, Microsoft Windows işletim sisteminin dahil edilen sürümü için 
ilave olarak boyutlandırılmış ve tasarlanmıştır. Milestone, Microsoft Windows işletim sistemlerinin diğer 
sürümlerinin uyumluluğunu garanti edemez. 

5. Dahil edilen Microsoft Windows İşletim Sistemi yalnızca Ürün ile birlikte kullanılmalıdır ve bu nedenle diğer 
bilgisayar donanımında kullanılmamalıdır. Microsoft Windows İşletim Sisteminin kullanımına ilişkin hüküm 
ve koşullar, Microsoft’un Son Kullanıcı Lisans Anlaşması tarafından düzenlenir. 

6. Ürün, Dell EMC’den ör. entegre Dell Remote Erişim Kontrolü (DRAC) gibi yazılım bileşenlerini içerebilir ve 
bu tür bileşenleri kullanımınız Dell EMC son kullanıcı yazılım lisansı anlaşmasına tâbidir, bkz. 
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-
agreements.   
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Milestone Husky™ X-serisi NVR’ler 
Kurulum ve Kullanım – Milestone Husky™ X serisi NVR’ler (şu ürünleri içerir: Milestone Husky™ X2 ve 
Milestone Husky™ X8 ve bu ürünlerin tüm çeşitleri dahil) için aşağıdakiler geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürünü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla dağıtma ve kullanma hakkı verir: 

1. Milestone XProtect VYY yazılımı ve Ürünle birlikte teslim edilen Husky Assistant ve Husky Recovery aracı 
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılım araçları teslim edildiği bilgisayar donanımı ve işletim 
sistemi için kullanılabilir ve kullanılacaktır. 

2. Milestone tarafından ürün için sağlanan ürün yazılım güncellemelerini ve kurtarma görüntülerini yalnızca 
Ürün ile kullanmaya izin ve olanak vardır. 

3. Ürün, Milestone XProtect VYY yazılımı ile ön yüklüdür. XProtect VYY yazılımının kullanımı, belirli ürün (bu 
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin ilgili bölümüne bakın) için kayıt ve şartlara tâbidir ve doğru bir şekilde 
alınmış ve kaydedilmiş bir Yazılım Lisans Kodunun kullanımı koşuluna bağlıdır. 

4. Ürün, yerleşik bir Microsoft Windows İşletim Sistemini içerir. Dâhil edilen Microsoft lisansı, size 
Microsoft’un yayımlayabileceği Windows İşletim Sistemine yönelik olası güncellemelere ücretsiz bir erişim 
sağlar. Windows İşletim Sistemini Microsoft’un kılavuz ilkelerine göre güncel tutmak sizin 
sorumluluğunuzdur. Milestone, Windows İşletim Sisteminin gelecekteki yazılım güncellemelerinin 
uyumluluğuna ilişkin herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir ve Microsoft Windows İşletim 
Sisteminin gelecekteki sürümleri, Ürünün genel performansını etkileyebilecek Üründeki mevcut sistem 
kaynaklarının kullanımını değiştirebilir. Ürün, Microsoft Windows işletim sisteminin dahil edilen sürümü için 
ilave olarak boyutlandırılmış ve tasarlanmıştır. Milestone, Microsoft Windows işletim sistemlerinin diğer 
sürümlerinin uyumluluğunu garanti edemez. 

5. Dahil edilen Microsoft Windows İşletim Sistemi yalnızca Ürün ile birlikte kullanılmalıdır ve bu nedenle diğer 
bilgisayar donanımında kullanılmamalıdır. Microsoft Windows İşletim Sisteminin kullanımına ilişkin hüküm 
ve koşullar, Microsoft’un Son Kullanıcı Lisans Anlaşması tarafından düzenlenir. 

 

Milestone Husky™ M-serisi NVR’ler 
Kurulum ve Kullanım – Milestone Husky™ M serisi NVR’ler (şu ürünleri içerir: Milestone Husky™ M20, 
Milestone Husky™ M30 ve Milestone Husky™ M50 ve bu ürünlerin tüm çeşitleri dahil)  için aşağıdakiler 
geçerlidir: 
Milestone, bu belgeyle size Ürünü aşağıdaki koşul ve kısıtlamalarla dağıtma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürünü satın almak için bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasının önceden kabul edilmesi gerekir.  
2. Milestone Husky NVR yazılımı sadece birlikte teslim edildiği bilgisayar donanımı ve işletim sistemiyle ve 

Milestone tarafından temin edilen Yazılım Lisans Kodu ile kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Donanımın 
esaslı parçalarının yenileri ile değiştirilmesi gerekirse, yazılım tekrar kurulur ve Milestone satıcınız ya da 
Milestone www.milestonesys.com web sitesindeki Milestone Yazılım Kayıt Hizmeti Merkezi aracılığıyla 
elde edilen yeni bir Yazılım Lisans Kodu ile etkinleştirilir.  

3. Ürün, aşağıdaki 5. paragrafta belirtilen istisnalarla, doğrudan veya dolaylı olarak yalnızca siz, 
çalışanlarınız veya sizin için olayları soruşturan emniyet yetkilileri dahil olmak üzere, sizin için çalışan 
diğer kişiler tarafından çalıştırılabilir. Dolayısıyla, Ürün örneğin müşterileriniz ya da üçüncü taraflarca 
herhangi bir şekilde çalıştırılamaz veya kullanılamaz. 

4. Ürün gözetim veya diğer video kaydetme amaçlarıyla yalnızca size ait ya da tarafınızca kontrol edilen 
mülk veya arazide kullanılabilir. Dolayısıyla, Ürün örneğin müşterilerinize ait mülk veya arazinin gözetimi 
için kullanılamaz. 

5. Ürün, aşağıdaki şartlarda, Milestone Interconnect kullanılarak sizin tarafınızdan veya üçüncü bir kişi 
tarafından uzaktan kullanılabilir ve yönetilebilir: a) merkezi XProtect Corporate sisteminde erişilebilecek 
kameralar için siz veya üçüncü kişi Milestone Interconnect kamerasının lisanslarını satın almış olmanız 
gerekir ve b) gözetimi gerçekleştirmek için gerekli yasal izinleri almış ve elinizde bulunduruyor olmanız 
gerekir. 

6. Ürün, azami sayıda aygıt ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ek bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen Milestone 
satıcınıza veya ürün belgelerinize başvurun. Ürün, tasarlandığı ve satın alındığı aygıt adedinden daha 
fazlası ile ve Yazılım Lisans Kodu kapsamında haklı şekilde elde edilen ilgili lisans verileri dışındaki 
kapsamlarda kullanılamaz. 

 

MIP SDK ve Araçlar 

MIP SDK ve MIP SDK Mobile 
Kurulum ve Kullanım – MIP SDK (Milestone Entegrasyon Platform Yazılım Geliştirme Kiti) ve MIP SDK Mobile 
için aşağıdakiler geçerlidir:  
Milestone bu belgeyle size her bir Ürünü, başka bir deyişle MIP SDK ve MIP SDK Mobile aşağıdaki kısıtlamalarla 
kurma ve kullanma hakkı verir: 
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1. Ürün değerlendirme veya geliştirme amacıyla kullanılan sınırsız sayıda bilgisayara yüklenebilir ve 
kullanılabilir.  

2. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
3. Ürün, ister doğrudan ya da ister dolaylı birkaç şekilde, siz, çalışanlarınız veya sizin için çalışan başka 

kişiler tarafından işletilebilir.  
4.  Ürün sadece Milestone XProtect ürünleriyle, Milestone Entegrasyon Platformu Yazılım Geliştirme Kitini 

destekleyen Milestone Husky NVR ürünleriyle ve Milestone XProtect ürünlerinin onaylı OEM sürümleriyle 
bağlantılı bir biçimde kullanılabilir; Ürün ayrı olarak, Milestone dışındaki ürünlerle bağlantılı olarak 
kullanılamaz.  

5. MIP SDK: Ürünün kurulum klasörü için \bin klasöründeki “3. taraf yazılım şart ve koşulları.txt” dosyasında 
listelenenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla tüm lisans sözleşmelerinin tekrar dağıtıma 
dahil olması koşuluyla, doğru şekilde lisanslanmış Milestone onaylı ürünle birlikte kullanılan toplam 
çözümün parçası olarak kendi komponentlerinizle bağlantılı bir biçimde, Ürünün tekrar dağıtılabilir 
komponent şeklinde özel olarak tasarlanmış parçalarını (bunlar Ürünün kurulum klasörünün aşağıdaki alt 
klasörlerinde bulunan, çalışma zamanı yürütülebilir dosyalardır: folder: \bin ve \VpsSamples\bin) 3ncü 
taraflara tekrar dağıtabilirsiniz. 

6. MIP SDK Mobile: Ürünün kurulum klasörü için \bin klasöründeki “3. taraf yazılım şart ve koşulları.txt” 
dosyasında listelenenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, tüm lisans anlaşmalarının tekrar 
dağıtıma dahil olması koşuluyla, doğru şekilde lisanslanmış Milestone onaylı ürünle birlikte kullanılan 
toplam çözümün parçası olarak kendi komponentlerinizle bağlantılı bir biçimde, Ürünün tekrar dağıtılabilir 
komponent şeklinde özel olarak tasarlanmış parçalarını (bunlar MIP SDK Mobile her alt klasörünün lib 
klasöründe bulunan, çalışma zamanı yürütülebilir dosyalardır) 3ncü taraflara tekrar dağıtabilirsiniz. 

7. Ürünün kullanımı birlikte kullanıldığı Milestone ürününün veya Milestone ürününün OEM sürümünün Son 
Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen standart koşullarla da sınırlandırılmıştır. 

8. Ürünü veya diğer teknik araçları, bir son kullanıcının bir Milestone ürününü veya Milestone ürününün OEM 
sürümünü belirli ürünü kapsayan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini ihlal edecek veya Milestone ürünü 
veya Milestone ürününün OEM sürümü için lisanslama sistemini bozacak veya önleyecek şekilde 
kullanmayacağınızı kabul ve garanti etmektesiniz. 

9. Ürün, üçüncü taraf yazılımına bağlanmanızı ya da entegre olmanızı sağlayan yazılım araçlarını ve 
bileşenlerini içerir. Ürün, bahsi geçen üçüncü taraf yazılımı için lisans içermez ve bunları amaçları 
doğrultunuzda kendiniz temin etmeniz gerekir. 

Milestone StableFPS 
Kurulum ve Kullanım – Milestone StableFPS ürünü için aşağıdakiler geçerlidir:  
Milestone bu belgeyle size Ürünü aşağıdaki kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürün, Milestone XProtect VYY ürünü, Milestone XProtect VYY ürününün kurulduğu sınırsız sayıda 
bilgisayara kurulabilir ve kullanılabilir. Ürün, sadece test, geliştirme ve tanıtım amaçları için kullanılabilir.  

2. Ürün, ister doğrudan ya da ister dolaylı birkaç şekilde, siz, çalışanlarınız veya sizin için çalışan başka 
kişiler tarafından işletilebilir. Ürün bir cihaz sürücüsünden ve video içeriği dâhil olmak üzere ön kayıtlı 
medya akışlarından oluşur. Video içeriği dâhil olmak üzere Ürüne veya bileşenlerine yönelik herhangi bir 
hakkı herhangi bir üçüncü tarafa yeniden dağıtamaz, alt lisansla veremez veya başka şekillerde 
veremezsiniz. Herhangi bir video içeriğinin Ürüne sizin tarafınızdan eklenmesi durumunda, üçüncü tarafın 
haklarına ait nesneleri kullanmaya dair bir lisansın yanı sıra bu tür lisans, izin veya diğer yasal gerekçe 
geçerli yasalar altında gerekli olduğunda bir veri sahibinin izni dâhil olmak üzere bu tür videoyu 
kullanmaya ilişkin yasal bir gerekçeyi sağlamak sizin sorumluluğunuzdur.  

3. Ürün sadece Milestone XProtect VYY’nin tanıtılması veya Milestone XProtect VYY ile uygulanan 
sistemlerin veya uygulamaların geliştirilmesi, testi ve tanıtımı için kullanılabilir. Milestone, Milestone 
XProtect VYY ile uygulanan veya buna bağlı uygulamalar veya sistemler için herhangi bir garanti 
vermemekte ve açıkça reddetmektedir. Bu tür uygulamaların ve sistemlerin kullanımından doğan tüm risk, 
üçüncü taraf yazılımınızı kullanmanıza ilişkin gerekli lisansları alma sorumluluğu dâhil olmak üzere 
kullanıcı olarak sizdedir.  

4. Ürün sadece Milestone XProtect ürünleriyle, Milestone Entegrasyon Platformu Yazılım Geliştirme Kitini 
destekleyen Milestone Husky NVR ürünleriyle ve Milestone XProtect ürünlerinin onaylı OEM sürümleriyle 
bağlantılı bir biçimde kullanılabilir. Ürün ayrı olarak, Milestone dışındaki ürünlerle bağlantılı olarak 
kullanılamaz.  

5. Ürünü, bir son kullanıcının bir Milestone ürününü veya Milestone ürününün OEM sürümünü belirli ürünü 
kapsayan lisans şartlarını ihlal edecek veya Milestone ürünü veya Milestone ürününün OEM sürümü için 
lisanslama sistemini bozacak veya önleyecek şekilde kullanmayacağınızı kabul ve garanti etmektesiniz. 

MIP SDK Araçları 
Kurulum ve Kullanım – MIP SDK Araçları (Milestone Entegrasyon Yazılım Geliştirme Kiti) için:  
Milestone bu belgeyle size Ürünü aşağıdaki kısıtlamalarla kurma ve kullanma hakkı verir: 

1. Ürün değerlendirme amaçları için sınırsız sayıda bilgisayara yüklenebilir ve kullanılabilir.  
2. Ürün, yalnızca yönelik olarak tasarlandığı işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarda kullanılabilir. 
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3. Ürün, ister doğrudan ya da ister dolaylı birkaç şekilde, siz, çalışanlarınız veya sizin için çalışan başka 
kişiler tarafından işletilebilir. Dolayısıyla, Ürün örneğin müşterileriniz ya da üçüncü taraflarca herhangi bir 
şekilde çalıştırılamaz veya kullanılamaz.   

4.  Ürün sadece Milestone XProtect ürünleriyle, Milestone Entegrasyon Platformu Yazılım Geliştirme Kitini 
destekleyen Milestone Husky NVR ürünleriyle ve Milestone XProtect ürünlerinin onaylı OEM sürümleriyle 
bağlantılı bir biçimde kullanılabilir. Ürün ayrı olarak, Milestone dışındaki ürünlerle bağlantılı olarak 
kullanılamaz.  

5. Ürünün kullanımı birlikte kullanıldığı Milestone ürünü veya Milestone ürününün OEM sürümü için Son 
Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen şartlar ve gereklilikler ile de sınırlandırılmıştır. 

6. Ürünü, bir son kullanıcının bir Milestone ürününü veya Milestone ürününün OEM sürümünü belirli ürünü 
kapsayan bu EULA dâhil olmak üzere lisans anlaşmasının şartlarını ihlal edecek veya Milestone ürünü 
veya Milestone ürününün OEM sürümü için lisanslama sistemini bozacak veya önleyecek şekilde 
kullanmayacağınızı kabul ve garanti etmektesiniz. 

7. Ürün, üçüncü taraf yazılımına bağlanmanızı ya da entegre olmanızı sağlayan yazılım araçlarını ve 
bileşenlerini içerir. Ürün, bahsi geçen üçüncü taraf yazılımı için lisans içermez ve bunları amaçları 
doğrultunuzda kendiniz temin etmeniz gerekir. 

 

Milestone Customer Dashboard 
Kullanım – Milestone Customer Dashboard araçları için aşağıdakiler geçerlidir:  
XProtect VYY lisanslarını etkinleştirdiğinizde, sistem verileriniz (ör. kullanılan aygıt sayısı, bağlantılı aygıtların 
MAC adresleri vb.) bu EULA’nın genel şartları, “Sistem verilerinin alımı ve kaydı” kapsamında belirtilen şekilde 
Milestone Customer Dashboard yoluyla erişilebilir Milestone’un lisans sisteminde paylaşılır ve saklanır. 
Milestone, bu belgeyle size Milestone Customer Dashboard’u kullanma hakkını verir ve aşağıdaki koşul ve 
kısıtlamaları kabul edersiniz: 

1. Milestone Customer Dashboard, Milestone XProtect VYY ve lisansların kurulumlarını yönetmek ve izlemek 
için Milestone ve Milestone ortakları için ücretsiz çevrimiçi bir araçtır. Milestone Customer Dashboard, (i) 
son kullanıcıların kurulumları hakkında bilginin yönetilmesi, (ii) lisansların kaydı ve etkinleştirmesi ve 
izninize tâbi olarak, (iii) sistemin sağlığı ve performans verilerinin gerçek zamanlı durumunun genel 
görünümü ve (ii) XProtect VYY kurulumlarında e-posta bildirimleri ve hata filtrelemesi için araçları içerir. 

2. XProtect VYY ürününün son kullanıcısı olarak, Milestone XProtect Yönetim İstemcisi yoluyla erişilebilir 
“XProtect son kullanıcı kayıt” formuna verilerinizi kaydedebilirsiniz. Sizin tarafınızdan verilen son kullanıcı 
verisi, Milestone’un lisanslama sisteminde saklanır. 

3. Milestone Customer Dashboard’a erişiminiz, Milestone’a talep yapılmasını takiben etkinleştirilebilir. Bu tür 
erişimle, Milestone XProtect ürünleriniz için lisanslarınızı yönetebilirsiniz. 

4. Milestone XProtect Yönetim İstemcisi içinde Araçlar/ Seçenekler bölümündeki kutuyu işaretleyerek 
Milestone Customer Dashboard ile sistem yapılandırma verinizi ve performans verilerinizi paylaşmak için 
izin verebilirsiniz. Bu sistem verilerinin örnekleri, kameralar, sistem veya ağ hatalarından kaynaklanan hata 
bilgileridir. Ayrıca izniniz, yetkili Milestone ortaklarının size sadece müşteri desteği hizmetleri sunmak 
amacıyla Milestone’un yetkili Milestone kanal ortakları ile Milestone Customer Dashboard’da sistem 
yapılandırmanızı ve performans verilerinizi paylaşmasını kabul etiğinizi de belirtir. 

5. Son kullanııcı verilerinizi, lisans verilerinizi, sistem ve performans verilerinizi Milestone XProtect Yönetim 
İstemcisi yoluyla ve/veya Milestone Customer Dashboard yoluyla sağladığınızda, Milestone’a lisans 
yönetimi ve izleme şeklinde Milestone hizmetlerinin amacı ve hizmetlerimizi iyileştirmek için Milestone’un 
analitik amaçları doğrultusunda verilerinizi almasına ve kullanmasına izin verirsiniz.  

6. Milestone’un lisans sistemine ve/veya Milestone Customer Dashboard’a iletilen lisans verilerin, sistem ve 
performans verilerini değiştirmemeyi, modifiye etmemeyi veya herhangi bir şekilde kurcalamamayı kabul 
edersiniz. Size, son kullanıcı verilerinizi yönetmek için Milestone XProtect Yönetim İstemcisi yoluyla bir self 
servis erişimi sağlanmaktadır ve son kullanıcı verilerinizi doğru tutmakla yükümlüsünüz. Milestone tümüyle 
takdirimize  bağlı olarak yanlış verileri düzeltme veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.  

7. Milestone, lisans etkinleştirmesi sırasında Milestone Customer Dashboard ile iletişim halinde kesintilerin 
neden olduğu herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamaz.  

8. Milestone’un üstteki "Sorumluluk Sınırlandırması" bölümünde tanımlanan sorumluluğu üzerindeki genel 
sınırlamalara ek olarak Milestone, bir Milestone kanal ortağının Milestone Customer Dashboard’u kötüye 
kullanması veya kullanamaması sonucunda ortaya çıkan hiçbir sorumluluğu kabul etmez. 

9. Milestone Customer Dashboard’un bazı özelliklerine erişim sağlamak için geçerli bir Milestone Care Plus 
sözleşmesi gereklidir. Lütfen https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/ adresine 
bakın. Milestone, Milestone Care kapsamının zamanında yenilenmemesinden kaynaklanan olası hizmet 
kesintileri için hiçbir sorumluluk kabul etmez.  

10. Milestone Customer Dashboard hizmetini kullanmak için, iletişim masrafları da dahil ancak onlarla sınırlı 
olmaksızın ek üçüncü kişi masrafları uygulanabilir.  
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Milestone End-user License Agreement 
   
NOTE: If you are a Milestone Dealer, systems integrator or are otherwise installing this Product on behalf of a 
third party, you shall ensure that you have their acceptance of this End-user License Agreement and their 
consent to provide end-user personal data for registration with Milestone Systems if such voluntary option is 
applied. 
 
This End-user License Agreement (“EULA”) is a legally binding agreement between you (either an individual or a 
single legal entity) and Milestone Systems A/S (“Milestone”) for the Milestone product or utility, which may include 
associated software and hardware components, media, printed materials, online or electronic documentation and 
any updates or corrections (“Product”). If you have purchased the Product as part of a computer or server system 
delivered by Milestone all hardware and software components of such system shall for the purposes of this EULA 
be considered being parts of the Product, except however for any third party software or hardware component 
which is covered by a separate third party license agreement included in the system documentation or otherwise 
incorporated in the system. 
 
By installing, deploying, copying, or otherwise using the Product, you agree to be bound by the terms of this 
EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the Product, instead you may return it, 
within 30 days after purchase of the Product, along with all associated material to your place of purchase for a full 
refund, less any shipping and handling costs. This return policy does not apply if you or your representative, 
including your Milestone dealer (on your behalf) have accepted this EULA prior to, or as part of, your purchase of 
the Product. Furthermore, this return policy does not apply to the Milestone Husky products and related 
hardware. The Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other 
intellectual property laws and treaties. Note that all software parts of Product are licensed to you, not sold. The 
licensing of the Product does not constitute a lease or a sale of intellectual property rights, or any transfer of the 
ownership of any intellectual property rights in the Product. 
 
For Milestone products where a Software License Code (“SLC”) is required, the license you have been granted is 
identified by the Software License Code you have received when purchasing the Product. 
 
Affiliated Companies. The license you have been granted under this EULA for Milestone XProtect Corporate, 
Milestone XProtect Expert and/or Milestone XProtect Professional+ allows you to grant access to and permit the 
use of such Product by your Affiliated Companies and their respective employees, representatives and other 
persons working for your Affiliated Companies, provided that you will at all times remain fully responsible for the 
Affiliated Companies’ access and use of the Product in compliance with the terms of this EULA. This right also 
covers Milestone Add-ons and Components purchased by you for Milestone XProtect Corporate, Milestone 
XProtect Expert and/or Milestone XProtect Professional+. You shall ensure that (i) your Affiliated Companies 
each submit to this EULA before they are granted access to the Product, and (ii) your Affiliated Companies are in 
compliance with the terms of this EULA. For the purpose of this EULA, “Affiliated Companies” include any 
corporate entity that, either directly or indirectly, is controlled by you, or controls you, or under common control 
with you, where “control’” shall mean the ownership of more than fifty percent of the voting securities entitling to 
the right to elect or appoint the majority of the board of directors, or a similar managing authority.  
 
Acceptance of Unattended Remote Updating. The system administrator of your organization may today or in 
the future be using a tool or operating system method enabling remote and unattended updating or installation of 
software products on your computer; the Milestone Software Manager is an example of such a tool. In case such 
a tool is used to update the Product unattended you may not be prompted to accept a EULA for the new Product. 
By accepting the present EULA, you assign your right to accept EULAs of future product updates to your system 
administrator on your behalf. 
 
AWS Cloud Deployment. Milestone XProtect VMS products are also delivered as an Amazon Machine Image 
(“AMI”) under the bring-your-own-license model (“BYOL”), or with included license for Milestone XProtect® 
Essential+, and can be deployed on AWS cloud services infrastructure by using the associated CloudFormation 
script. This script performs a default deployment of the Product in a new Virtual Private Cloud (“VPC”) under your 
AWS account. You can modify the CloudFormation script or the default deployment produced by it to the extent 
required for the deployment of the Product in your specific AWS cloud services infrastructure. The 
CloudFormation script is provided “as is” without warranty of any kind, including, without limitation, the implied 
warranty of fitness for a particular purpose. Milestone expressly disclaims any warranty and accepts no 
responsibility for modifications to the CloudFormation script or to the default deployment produced by it. The 
entire risk and responsibility arising out of deployment and use of the deployed Product remains with you as the 
user. 
 
Intellectual Property Rights. All title and rights, including but not limited to copyrights, in and to the Product and 
any copies thereof are owned by Milestone, or in the case of third party contributions to such Product, the title 
and rights to such contributions only, are owned by our licensors. All rights not expressly granted are reserved by 
Milestone. 
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The Product may include HEVC/H.265 technology that is licensed under the HEVC Advance Patent Portfolio 
License and the use of such technology is covered by one or more claims of the patents listed at 
patentlist.hevcadvance.com. 
 
Infringement of Third Party Rights. Milestone shall be liable for ensuring that the Product does not infringe any 
third party's intellectual property rights, however, in respect of patents, only (a) patents granted and published in 
the United States of America or the European Union on the date of your purchase, and (b) only if the Product is 
infringing as a standalone product when not used with any other product(s) or technology. In the event of any 
action against you in which such infringement is alleged, you shall give Milestone prompt written notice thereof. 
Milestone shall thereafter assume the sole conduct of the case and all of its legal costs incidental to the case. 
Milestone shall have irrevocable power of attorney to conduct litigation on its own behalf or to negotiate for 
settlement of the alleged infringement with you as the user. Milestone shall be entitled, at Milestone's discretion, 
to either obtain the continued right for you to use the Product or bring the infringement to an end by modifying or 
replacing the Product by another product which possesses substantially the same functionalities as the Product, 
or – if none of these remedies may be achieved at a reasonable cost for Milestone – to terminate this EULA with 
immediate effect. In the event of termination, you shall have no further claims, to include but not limited to any 
right of compensation or indemnity, against Milestone. 
 
Correction of Errors. A defect or error in the Product shall be deemed material only if it has effect on the 
functionality of the Product as a whole or if it prevents the operation of the Product. If you, within 90 (ninety) days 
after purchase of the Product, document that a material defect or error in the Product exists, Milestone shall, at its 
sole discretion, be obligated to (i) deliver a new copy of the Product without the material defect or error, (ii) 
remedy or correct the defect or error free of charge, or (iii) terminate this EULA and repay any license fee 
received against your return of all copies of the Product. The provisions of this paragraph constitute your sole 
remedies in the event of a defect or error in the Product. 
 
No Warranties. Unless you are provided with a specific warranty from Milestone as part of your Product 
documentation, Milestone expressly disclaims any warranty for the Product. The Product and any related 
documentation is provided “as is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including, without 
limitation, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The entire risk arising out of 
use or performance of the Product remains with you as the user. You are notified that the Product, when used 
with certain equipment or other software, may enable you to perform surveillance actions and data processing 
which are likely to be restricted by or contrary to applicable law, including without limitation data privacy and 
criminal law. The sole responsibility for verification of your use against compliance with applicable law lies with 
you as the user. 
 
Prohibited Use. The Product may only be applied and used in accordance with applicable law(s) of the 
jurisdiction, country or region it is used in. This includes, but is not limited to, possible legal restrictions to what 
you surveil and record with the Product, the policy for storing recorded and other data in the Product, and how 
such recorded data is to be handled as it is exported from the Product. It is the sole responsibility of you the user 
to be acquainted with, and to adhere to, such laws and restrictions. Milestone does not accept any liability 
whatsoever, for any direct, indirect or consequential losses or damages for the violation of such laws and/or 
restrictions. 
 
This license does not cover use of the Product for the purpose of, or in connection with, a violation of the human 
rights of any person as set out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Any such use is 
prohibited and is a material breach of this EULA causing the whole license for the Product to lapse immediately 
without notice rendering any further use of the Product unlawful. 
 
Data privacy and protection. You represent and confirm that you are aware that the Product collects and 

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

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

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

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

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

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

privacy and data protection laws. 

 

Copenhagen Clause. Milestone is a signatory to the Copenhagen Letter, a technology declaration to aspire to 
open and honest public conversation about the power of technology and how technology should enhance the 
quality of life. We who shape technology must reflect on how technology affects human needs and behaviors, 
and how we further the responsible use of technology. Milestone encourages our partners not only to involve 
themselves in this important discussion on responsible use of technology, but to also sign the Copenhagen Letter 
at https://www.milestonesys.com/company-news/milestone/csr/the-copenhagen-letter/ and adopt a 
corresponding Copenhagen Clause into their own agreements. 
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Limitation of Liability. The provisions of this paragraph are in effect to the maximum extent permitted by 
applicable law. In no event shall Milestone or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or 
consequential damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business 
interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) nor for any product liability (except for 
bodily injury) arising out of the use of or inability to use the Product or the provision of or failure to provide proper 
support, even if Milestone has been advised of the possibility of such damages. Absent any willful misconduct or 
gross negligence, the entire liability of Milestone and its suppliers shall be limited to the amount actually paid by 
you for the Product. 
 
Third Party Licenses. The Products include rights for you to use certain third party software as set out in the 
documentation for the specific Product. You may use and integrate the Products with other third party software 
and it is your responsibility when installing to investigate and obtain usage rights to any such third party software 
for your purpose.  
 
Milestone Product Lifecycle. Your use of the Product is also subject to the Milestone Product Lifecycle, cf. 
https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/product-lifecycle/. In accordance with the Milestone 
Product Lifecycle, license activation is available for 10 years after Product’s general availability. After 10 years, it 
may no longer be possible to add new IP devices and/or replace IP devices connected to and enabled in the 
Product. However, subject to this EULA, you will retain your right to use the Product and the existing XProtect 
system will continue to operate. 
 
Miscellaneous. (a) You may make as many copies of the Product as may be necessary for backup and archival 
purposes, subject to an obligation to reproduce all proprietary notices on such copies. (b) You may not distribute, 
sublicense or otherwise make available the Product to third parties except as expressly permitted in this EULA. 
(c) You may not reverse engineer, decompile, modify, or disassemble any of the Product's components except 
and only to the extent permitted by applicable law which cannot be contractually waived. (d) This EULA is non-
transferable save that if there is any ownership interest transferred which includes the Milestone Product, you 
may permanently assign all of your rights for this Product to the Transferee, provided the Transferee agrees to 
the terms of this EULA. 
 
Export control. The scope of your rights and the license granted under this EULA shall be subject to any 
applicable sanctions, export control regulations or other trade restrictive measures imposed by the United 
Nations, the United States of America, the United Kingdom, Denmark and/or the European Union. You shall not 
use the Product nor exercise any license rights granted hereunder if such use is prohibited by, or subject to any 
applicable sanctions, export control regulations or other trade restrictive measures. Milestone shall not be obliged 
to license and provide any Milestone Products if it would be prohibited pursuant to applicable sanctions or export 
control laws or regulations. 
 
Termination. Without prejudice to any other rights, Milestone may terminate this EULA if you fail to comply with 
its terms and conditions and/or if you fail to comply with or in order for Milestone to comply with applicable export 
control requirements, without any right for you to claim damages, refunds or any compensation. In such event 
you must immediately cease using the Product, destroy all copies of it, and certify such destruction in writing. 
 
Severability. If a court or government body of competent jurisdiction determines that any provision of this EULA 
is invalid, not enforceable or enforceable only if limited in scope, this present EULA shall continue in full force and 
effect with such provisions stricken or so limited.  
 
Entire Agreement. This EULA constitute the parties' entire and complete agreement relating to the subject 
matter hereof and all written and oral undertakings and pledges which may have preceded this EULA, all implied 
warranties, rules of common law or ordinary rules of law not restated herein, are hereby excluded from effect 
between the parties. 
 
Governing Law. This EULA and the contract between you and Milestone are governed by Danish law and the 
sole and proper forum for the settlement of disputes hereunder shall be the City Court of Copenhagen. 
 
License, Installation and Use Conditions and Restrictions. Milestone XProtect VMS products support IP 
devices. IP devices can be cameras, encoders, video services or other types of video and non-video devices that 
are addressed through a unique IP address in the applied installation of the Product. For IP devices with one IP 
address included in the Milestone Supported Device List, one device license is needed per IP device connected 
to and enabled in the Product. For IP devices with more than one enabled IP address, the number of required 
device licenses is specified in the Milestone Supported Device List. Please check the supported IP devices, the 
required number of licenses and the exceptions in the Supported Device List at 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. The following exceptions for 
IP devices with one IP address apply: (i) for IP devices connected to the Product through intermediate device or 
intermediate system one device license per enabled video channel is required; (ii) IP devices with multiple lenses 
or sensors, and encoders with up to 16 connected analog cameras, count as only one IP device; (iii) for encoders 
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with more than 16 channels one device license per enabled video channel is required. Additional specific 
exceptions may apply, please refer to the Milestone Supported Device List for the details. 
 
For IP devices not included in the Milestone Supported Device List and for the Video Processing Service Driver 
included in the Milestone MIP SDK, the following apply: (i) IP devices with video capabilities require one device 
license per enabled video channel, (ii) IP devices without video capabilities require one device license per IP 
address. Specific license terms may apply for the specific XProtect® VMS products, please refer to the Products’ 
specific terms and conditions, and (iii) the Video Processing Service Driver when receiving video from any 
connected video processing system or any directly or indirectly connected device, requires one device license 
per enabled video channel. 
 
Collection and registration of system data.  By activating the licenses for the Product, you accept that core 
system data (such as number of used devices) is exchanged and stored in the Milestone’s licensing system. A 
unique key for each license and each device connected to the system is generated. Milestone collects the MAC 
addresses of the devices connected and keeps track of the number of times cameras are registered and deleted 
to make sure the licenses are used according to the EULA. Milestone also registers the IP address of the server 
that activates the license. For systems using Milestone’s push notifications, Milestone keeps track of the Globally 
Unique Identifier (“GUID”) of the mobile server and the mobile devices that are registered to receive the 
notifications and email addresses that are entered to receive push notifications. If you use any plug-ins or other 
integrated applications with the Product, basic data about such applications will also be collected and sent to 
Milestone when activating the licenses for the Product. The data about integrated applications include 
information, such as: the manufacturer’s name, the name and version of the integration. The purpose of 
gathering and maintaining of the system data is to enable Milestone and its channel partners, to enforce license 
management of the Milestone products. For integrated applications, Milestone will use collected data for 
statistical and analytical purposes. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the data transmitted 
to the online service. 
 
End-user Data, General Data Protection Regulation: When purchasing licenses to the Product through our 
channel partners, the business information of your company will be registered with Milestone. You may also need 
to  provide Milestone with information on contact persons in form of name, email, and phone number. For the 
purpose of such data collection and its further use by Milestone, you may be asked to register your account in 
accordance with the rules specified by Milestone. If Milestone asks you to register your account, the license 
granted to you will not be activated before your account is registered, the required data is provided via such 
account and Milestone is able to authenticate you as the End-user of the Product. The purpose of gathering and 
maintaining such information during license usage is to enable Milestone to authenticate the End-user as a 
licensee of the Product, including for the purposes of export control, as well as to enable Milestone and its 
channel partners to enforce license management, carry out the Milestone channel programs, and provide 
technical support for the Product. Milestone is a data controller with respect to the personal data collected and 
used hereunder. Milestone treats your personal data in accordance with our Privacy Policy 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
This EULA applies to all Products, with its general terms and specific terms and conditions valid for the 
mentioned individual products as detailed in the following sections: 
 

Milestone XProtect® VMS  
 

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

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

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

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

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

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

7. Using Milestone Federated Architecture, the Product may without being subject to additional licensing be 
used to connect other XProtect Corporate or XProtect Expert systems, provided that the federated system 
is rightfully licensed.  

8. Using Milestone Interconnect, the Product may be used to connect other Milestone video management 
software products and other Milestone approved products (please refer to Milestone’s web site 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility/ for the latest overview of compatible products) belonging to you or a third party. 
The use of Milestone Interconnect is subject to the following conditions: a) any interconnected system 
must be fully licensed with rightfully obtained license rights, b) you through purchase or subscription have 
rightfully obtained Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the 
XProtect Corporate system.  

9. The Product may be remotely operated and managed by a third party using Milestone Federated 
Architecture, provided that you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the 
surveillance. 

10. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

11. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps or OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal 
rights to use such map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used 
third party applications. 

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

13. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision 
applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC 
patent portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of 
AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that 
supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two 
viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs. 

14. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you 
have acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, 
“License, Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

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

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

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

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

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

5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 and 7 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties, except for your 
Affiliated Companies as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”. 

6. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 7 below, be remotely operated and managed by 
a third party using Milestone Federated Architecture, provided that you have acquired and maintain the 
required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 
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8. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps or OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal 
rights to use such map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used 
third party applications. 

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

10. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision 
applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC 
patent portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of 
AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that 
supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two 
viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs. 

11. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you 
have acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, 
“License, Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

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

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

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

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

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

5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties, except for your 
Affiliated Companies as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”. 

6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have 
acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision 
applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC 
patent portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of 
AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that 
supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two 
viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs. 

8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you 
have acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, 
“License, Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

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

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of 
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as 
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server 
specified above. 

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

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

5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
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including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties. 

6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have 
acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision 
applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC 
patent portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of 
AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that 
supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two 
viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs. 

8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you 
have acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, 
“License, Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

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

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of 
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as 
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server 
specified above. 

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

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

5. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land 
owned or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your 
customers’ or clients’ property or land. 

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

7. No support is provided for the Product except for the support information that can be retrieved at Milestone 
website as indicated to you in an information dialogue of the Product. 
 

XProtect® Clients 
Milestone XProtect® Smart Client 
Installation and Use – for the XProtect Smart Client product the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

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

2. The Product may only be used in connection with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit. 
When used together with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, the Product may also 
be used together with other compatible Milestone products and with third party products/components built 
upon the Milestone Software Development Kit or the Milestone Integration Platform Software Development 
Kit. 

3. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be used together 
with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software Development 
Kit. 

4. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS 
product applied. 
 

Milestone XProtect® Web Client 
Use – for the XProtect Web Client product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to use the Product on an unrestricted number of computers and devices 
with the following conditions and restrictions: 

1. By using the Milestone XProtect Web Client, you accept Milestone’s general terms in this EULA.   
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2. The Product may only be used on computers and devices running operating systems for which the 
Product was designed. 

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

 

Milestone XProtect® Mobile 
Installation and Use – for the XProtect Mobile client product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on devices running operating systems for which the Product was designed. 
2. The Product may only be used together with the officially supported version of XProtect Mobile server or 

dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-
xprotect-mobile/. 

3. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps or OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal 
rights to use such map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used 
third party applications. 

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

5. The use of the video push functionality is subject to licensing in the XProtect VMS product or Milestone 
Husky NVR unit it is used together with, where each named user of the XProtect Mobile client wanting to 
make use of the video push functionality requires one (1) camera license in the XProtect VMS product or 
Milestone Husky NVR unit. 

 

Milestone XProtect® Mobile Server 
Installation and Use – for the XProtect Mobile server product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

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

2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed XProtect VMS product or Milestone 
Husky NVR unit. 

3. The use of the XProtect Mobile server is further restricted by the End-user License Agreement of the 
Milestone XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit it’s used together with. 

4. By accepting the present EULA you accept terms and conditions on behalf of end-users which you allow to 
connect to XProtect Mobile server in regard to use of XProtect Mobile and XProtect Web Client. 

5. The use of Smart Connect, Video Push and Mobile Push notifications relies on third party services and 
network connectivity such as notification services and wireless communication networks. In addition to the 
general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone 
does not accept any liability arising out of the use of or inability to use any of these capabilities directly, or 
indirectly, caused by any of third party network or service component used to provide these capabilities. 

6. The use of the Smart Connect and Mobile Push Notification capabilities is conditioned by a valid Milestone 
Care Plus service contract. Milestone accepts no liability for possible interruptions in the service caused by 
failure to renew the Milestone Care Plus coverage in due time. 

7. Additional third party charges may apply for using the XProtect Mobile service, including, but not limited to, 
communication cost and third party service subscriptions. 

 

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

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except 
XProtect Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR product 
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management 
Applications/XProtect Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS 
system or the Milestone Husky NVR unit. 

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

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

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

 

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

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

2. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except 
XProtect Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR unit (any 
Milestone Husky NVR product) for which the license through purchase or subscription has rightfully been 
obtained.  

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

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

5. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and 
Milestone Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product 
may also be used together with third party products/components built upon the Milestone Integration 
Platform Software Development Kit. 

6. The XProtect LPR Plug-in may be installed on an unrestricted number of computers designated as Event 
Servers, or as Recording Servers, or on computers running the Management Client application. 

7. XProtect LPR may only be used with as many cameras as you have purchased and registered LPR 
Camera Licenses for the Product by the Software License Code. 

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

9. XProtect LPR may only be used with as many XProtect LPR License Plate Libraries as you have 
purchased and registered for the Product by the Software License Code. 

 

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

1. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect Corporate and Milestone XProtect 
Expert, in particular starting with R1 2022 version of these Milestone XProtect VMS products and onwards, 
subject to the Milestone EULA applied to such Milestone XProtect VMS products. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any Milestone XProtect VMS product, 
except XProtect Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR 
unit (any Milestone Husky NVR product) for which the license through purchase or subscription has 
rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management 
Applications/XProtect Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS 
system or the Milestone Husky NVR unit. 

3. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and 
Milestone Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product 
may also be used together with third party products/components built upon the Milestone Integration 
Platform Software Development Kit. 
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4. The Product may only be used with as many source connections as you have purchased and registered 
connection licenses for under the Software License Code used by the designated XProtect Transact.  

 

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

1. The Product may be used with XProtect Corporate systems without being subject to separate licensing. 
The Product may be used together with XProtect Expert for which an XProtect Smart Wall base license 
has rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Clients and XProtect 
Smart Clients connected to the XProtect Corporate system. 

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

 

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

1. The Product may be installed on an unrestricted number of computers, and other devices, running the 
operating system for which the Product was designed (hereafter referred to as computers).   

2. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes of computers owned 
or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your 
customers’ or clients’ computers. 

3. The Product may only be used together with Milestone XProtect VMS products and Milestone Husky NVR 
units.  

4. For each use instance of the Product, one (1) camera license is required in the Milestone XProtect VMS 
product or Milestone Husky NVR unit. 

5. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone XProtect 
VMS product or the Milestone Husky NVR unit. 

 

Milestone XProtect® 360º Split View Plug-in 
Installation and Use – for the Milestone XProtect 360º Split View Plug-in product the following applies: 

1. The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together 
with a Milestone XProtect VMS product, or approved OEM versions of these Products, or a Milestone 
Husky NVR unit, and shall be subject to the installation and use restrictions for these Products as set out 
in this EULA. 

2. The Product may be installed on an unrestricted number of computers. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Input Unit Plug-ins product the following applies: 

1. The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together 
with a Milestone XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, and shall be subject to the 
installation and use restrictions for these Products as set out in this EULA. 

2. The Product may be installed on an unrestricted number of computers.  
 

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

1. The Product and its individual Device Drivers may only be used with officially compatible and rightfully 
licensed Milestone XProtect VMS products or Milestone Husky NVR units.  

2. The Product and its individual Device Drivers may only be used on computers running operating systems 
for which the Product was designed. 

3. The Product and its individual Device Drivers may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers, Failover Recording Servers or NVR units. 

 

Milestone Open Network Bridge 
Installation and Use – for the Milestone Open Network Bridge product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

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

2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed Milestone XProtect VMS (except 
XProtect Essential+) or Milestone Husky NVR unit supporting the Milestone Integration Platform. 
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Milestone XProtect® Download Manager 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Download Manager product (“Download Manager”) the 
following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Download 
Manager with the following conditions and restrictions: 

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

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

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

 

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

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

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

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

Husky 
Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances 
Installation and Use – for the Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances (covers the 
following products: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 
700R, Milestone Husky 1000R and Milestone Husky 1800R, including all variants of these products) the 
following applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The XProtect VMS software, the Husky Assistant and other possible software utilities, such as Husky 
Recovery Tool, delivered with the Product, may, and can, only be used with the computer hardware and 
operating system with which it is delivered. 

2. Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only 
be used with the Product. 

3. The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to 
the terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) and conditioned by 
the use of a rightfully obtained and registered Software License Code. 

4. The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft 
Windows license gives you free access to possible updates to the applicable Windows Operating System 
that Microsoft may release. It is your responsibility to keep the Windows Operating System current 
according to the Microsoft’s guidelines. Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of 
future software updates of the Windows Operating System, and future versions of the Microsoft Windows 
Operating System may change the use of available system resources in the Product, which may impact 
the overall performance of the Product. The Product is further dimensioned and designed for the included 
version of Microsoft Windows operating system. Milestone cannot guarantee the compatibility with other 
versions of Microsoft Windows operating systems. 
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5. The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must 
hence not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft 
Windows Operating System is regulated by Microsoft’s end-user license agreement. 

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

 

Milestone Husky™ X-series NVRs 
Installation and Use – for the Milestone Husky™ X-series NVRs (covers the following products: Milestone 
Husky™ X2 and Milestone Husky™ X8, including all variants of these products) the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The XProtect VMS software and software utilities delivered with the Product, including, but not limited to, 
Husky Assistant and Husky Recovery Tool, may, and can, only be used with the computer hardware and 
operating system with which it is delivered. 

2. Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only 
be used with the Product. 

3. The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to 
the terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) and conditioned by 
the use of a rightfully obtained and registered Software License Code. 

4. The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft 
Windows license gives you free access to possible updates to the Windows Operating System that 
Microsoft may release. It is your responsibility to keep the Windows Operating System current according to 
the Microsoft’s guidelines. Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of future 
software updates of the Windows Operating System, and future versions of the Microsoft Windows 
Operating System may change the use of available system resources in the Product, which may impact 
the overall performance of the Product. The Product is further dimensioned and designed for the included 
version of Microsoft Windows operating system. Milestone cannot guarantee the compatibility with other 
versions of Microsoft Windows operating systems. 

5. The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must 
hence not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft 
Windows Operating System is regulated by Microsoft’s end-user license agreement. 

 

Milestone Husky™ M-series NVRs 
Installation and Use – for the Milestone Husky™ M-series NVRs (covers the following products: Milestone 
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 and Milestone Husky™ M50, including all variants of these products) 
the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. Any purchase of the Product requires prior acceptance of this EULA.  
2. The Milestone Husky NVR software may, and can, only be used with the computer hardware and 

operating system with which it is delivered, and the Software License Code provided by Milestone. Should 
critical parts of the hardware need to be replaced, the software may be re-installed and activated with a 
new Software License Code, obtained via your Milestone dealer or from Milestone’s Software Registration 
Service Center on Milestone’s web site www.milestonesys.com.  

3. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 5 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by your customers or other third parties. 

4. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land 
owned or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your 
customers’ or clients’ property or land. 

5. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

6. The Product has been designed for use with a maximum number of devices. Please consult your 
Milestone Dealer or your product documentation if you need additional information. The Product may not 
be used with more devices than designed for and for which you have purchased and rightfully obtained the 
corresponding license data for under the Software License Code. 

 

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
http://www.milestonesys.com/
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MIP SDK and Tools 

MIP SDK and MIP SDK Mobile 
Installation and Use – for the MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development Kit), and for the 
MIP SDK Mobile the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use each of the Products, i.e. MIP SDK and MIP SDK Mobile, 
with the following restrictions: 

1. The Product may be installed on an unlimited number of computers, and used for evaluation or 
development purposes.  

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

3. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, 
your employees or other people working for you.  

4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR 
products supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM 
versions of Milestone XProtect products; the Product may not be used separately, in connection with non-
Milestone products.  

5. MIP SDK: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically 
designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the 
following subfolders of the Product’s installation folder: \bin and the \VpsSamples\bin folder), and provided 
that all licensing agreements, to include but not limited to those listed in the “3rd party software terms and 
conditions.txt” file in the \bin folder for the Product’s installation folder, are included in such redistribution, 
in connection with your own components as a part of a total solution used together with the rightly licensed 
Milestone approved product. 

6. MIP SDK Mobile: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically 
designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the lib 
folder of every subfolder of the MIP SDK Mobile), and provided that all licensing agreements, to include 
but not limited to those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the Product’s 
installation folder, are included in such redistribution, in connection with your own components as a part of 
a total solution used together with the rightly licensed Milestone approved product. 

7. The use of the Product is further restricted by the standard clauses mentioned in End-user License 
Agreement of the Milestone product, or the OEM version of the Milestone product it is used together with. 

8. You agree and warrant not using the Product, or other technical tools, in ways that will enable an end-user 
to use a Milestone product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the End-
user License Agreement covering the specific product, or break or circumvent the licensing system for the 
Milestone product or the OEM version of a Milestone product. 

9. The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third 
party software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain 
yourself for your purpose. 

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

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

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

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

4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR 
products supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM 
versions of Milestone XProtect products. The Product may not be used separately, in connection with non-
Milestone products.  
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5. You agree and warrant not using the Product in ways that will enable an end-user to use a Milestone 
product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the license terms covering 
the specific product, or break or circumvent the licensing system for the Milestone product or the OEM 
version of a Milestone product. 

MIP SDK Tools 
Installation and Use – for the MIP SDK Tools (Milestone Integration Platform Software Development Kit Tools):  
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following restrictions: 

1. The Product may be installed on an unlimited number of computers and can be used for development 
purposes.  

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

3. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, 
your employees or other people working for you. The Product may therefore, for instance, not be operated 
or used in any way by customers of you or other third parties.   

4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR 
products supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM 
versions of Milestone XProtect products. The Product may not be used separately, in connection with non-
Milestone products.  

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

6. You agree and warrant not using the Product in ways that will enable an end-user to use a Milestone 
product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the terms of the license 
agreement, including this EULA, covering the specific product, or break or circumvent the licensing system 
for the Milestone product or the OEM version of a Milestone product. 

7. The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third 
party software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain 
yourself for your purpose. 

 

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

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

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

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

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

5. When providing your end-user data, license data, system and performance data via the Milestone 
XProtect Management Client and/or via the Milestone Customer Dashboard, you consent to Milestone 
receiving and using your data for the purpose of Milestone services in form of license management and 
monitoring, and for Milestone’s analytical purposes to improve our services.  

6. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the license data, system and performance data 
transmitted to the Milestone’s licensing system and/or the Milestone Customer Dashboard. You are 
provided a self-service access via the Milestone XProtect Management Client to administer your end-user 
data and you are obliged to keep your end-user data accurate. Milestone reserves the right, at our sole 
discretion, to correct or remove inaccurate data.  

7. Milestone cannot be held responsible for any loss of data caused by disruptions in communication with the 
Milestone Customer Dashboard during license activation.  
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8. In addition to the general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” 
above, Milestone does not accept any liability arising out of a Milestone channel partner’s misuse of, or 
inability to use, the Milestone Customer Dashboard. 

9. Access to certain features of the Milestone Customer Dashboard requires a valid Milestone Care Plus 
contract. Please see https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone accepts 
no liability for possible interruptions in the service caused by failure to renew the Milestone Care coverage 
in due time.  

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


