Produktspecifikke brugsbetingelser

SOFTWARE
Følgende liste indeholder yderligere brugsbetingelser, der gælder for specifik Software. Hver beskrivelse af et
Produkt indeholder en eller flere fodnoter, der gælder for det pågældende Produkt. Disse fodnoter supplerer
vilkårene denne Aftale. Definitionerne for hver fodnote følger listen. Medmindre andet står angivet i det
pågældende Ordredokument, har eventuelle udvidelser til Software det samme anvendelsesområde som den
tilhørende Software.
Desktopprodukter
ArcGIS Desktop (Advanced, Standard eller Basic) (26)
ArcGIS Earth (65)
ArcGIS Explorer Desktop (20)
ArcGIS for AutoCAD (20)
ArcPad (13)
ArcReader (20)
ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
ArcGIS for Personal Use (3, 26)
Serverprodukter
ArcGIS Enterprise
– Basic (17)
– Standard eller Advanced (17, 21; 31)
– Workgroup Standard eller Advanced (21; 28; 29; 30)
– ArcGIS GIS Server (Standard eller Advanced) (31)
– ArcGIS GIS Server Basic (39)
– ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard eller Advanced) (28; 29; 30)
– ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
– ArcGIS GIS Server Extension
– ArcGIS for Maritime: Server (2)
– ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
Esri Business Analyst for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
– Enterprise (31; 39)
World Geocoder for ArcGIS (67)
Udviklerværktøjer
AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
ArcGIS Runtime SDK til Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt eller WPF (16; 19)
ArcGIS Runtime Basic Level til Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows
[desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt eller WPF (1)
ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels and the Analysis Extension for Android, iOS, Java,
Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt eller
WPF (15; 18)
ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16, 19; 22, 26)
ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
ArcGIS Web Mapping (including ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for
Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
Esri File Geodatabase API (47)
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Mobile
Navigator for ArcGIS (14)
Fodnoter:
1. Må ikke anvendes til at redigere en enterprise-geodatabase via Direct Connect.
2. Må ikke anvendes til rutevejledning.
3. Kun licenseret til personlig brug.
4. Når den anvendes med ArcGIS Enterprise Workgroup
– Begrænset til en 1 server med fire kerner.
– Kan installeres på en separat computer.
5-10. Forbeholden.
11. Programmer, der er bygget med AppStudio for ArcGIS Standard er underlagt brugsbetingelserne for
ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Forbeholden.
13. Licenseret som en licens til dobbelt brug.
14. Må anvendes til rutevejledning.
15. Licenseret som en Installationslicens.
16. Kunden må bruge SDK’er eller API’er til at lave Value-Added Applications og distribuere og licensere
disse Value-Added Applications til deres slutbrugere, så de kan bruge dem i det omfang, det ikke er
forbudt i henhold til eksportreglerne.
17. Kunden må ikke videredistribuere Oracle JDBC Driver eller den tilhørende dokumentation, der følger med
dette Produkt. Oracle er tredjepartsbegunstiget til denne Aftale.
18. Installationslicensen er pr. Value-Added Application pr. computer for enkeltstående programmer.
19. Licensen må ikke bruges til at udvikle internet- eller serverbaserede Value-Added Applications.
20. Licenseret som en Videredistributions-licens.
21. Kunden må fremstille Value-Added Applications, der skal anvendes af Kundens Navngivne brugere.
Kunden må ikke (i) integrere legitimationsoplysninger for en Navngiven bruger i Value-Added Applications
eller (ii) integrere eller bruge Legitimationsoplysninger for app-login i Value-Added Applications. Kunden
må give (a) offentlig adgang til Value-Added Applications uden legitimationsoplysninger eller (b) adgang
ved hjælp af unikke legitimationsoplysninger for Navngiven bruger.
22. a. En slutbruger skal købe en licens til enten ArcGIS Engine for Windows/Linux Software eller en anden
ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard eller Advanced) for at få ret til at bruge et ArcGIS Engineprogram på 1 computer; og
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux-udvidelserne må ikke anvendes sammen med ArcGIS Desktop
Software til at køre ArcGIS Engine Value-Added Applications. En enkelt bruger kan hare flere ArcGIS
Engine Value-Added Applications installeret på 1 computer til brug udelukkende af denne slutbruger.
23. Forbeholden.
24. Softwaren må udelukkende anvendes til udvikling, afprøvning og demonstration af en prototype på et
Value-Added Application og til at lave kortcacher. Kunden må bruge Value-Added Applications og
kortcacher med ArcGIS Enterprise Staging Server-licenser og -Installations-sererlicenser. Software og
Data kan installeres på flere computere til brug af ArcGIS Developer-abonnenter med abonnement på
Builder-niveau eller højere niveau. Alt andet Software er licenseret som Licens til engangsbrug.
25. Forbeholden.
26. Geodatabasen er begrænset til 10 gigabyte Kundedata.
27. Forbeholden.
28. Brugen er begrænset til 10 samtidige slutbrugere af andre programmer end ArcGIS Enterprise
Workgroup og ArcGIS GIS Server Workgroup. Denne begrænsning omfatter brug af ArcGIS Desktop
Software, ArcGIS Engine Software og tredjepartsprogrammer, der har direkte forbindelse til en
geodatabase i ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Der er ikke
begrænsninger for antallet af forbindelser fra webprogrammer.
29. Softwaren kræver en understøttet version af SQL Server Express. Understøttede versioner står opført
med systemkravene for produktet på Esris hjemmeside.
30. Brugen er begrænset til maks. 10 gigabyte Kundedata.
31. Omfatter en Failover-licens.
32. Forbeholden.
33-38. Forbeholden.
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39. Eventuelle funktioner til redigering, der følger med ArcGIS GIS Server, må ikke anvendes med ArcGIS
GIS Server Basic og ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
40-46. Forbeholden.
47. Kunden må udvikle og distribuere Value-Added Applications, der bruger Esri File Geodatabase API, til
Kundens slutbrugere.
48-53. Forbeholden.
54. ArcGIS for Windows Mobile-installationer er licenseret til brug med ArcGIS Enterprise (Advanced eller
Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) og
ArcGIS Engine Value-Added Applications.
55-63. Forbeholden.
64. Value-Added Applications til webinstallation skal anvendes sammen med et eller flere andre Esriprodukter. Teknologi fra tredjeparter må også anvendes sammen med Value-Added Applications, så
længe Value-Added Applications altid anvendes med et eller flere andre Esri-produkter.
65. Må kun anvendes sammen med et eller flere andre Esri-produkter. Teknologi fra tredjeparter må også
anvendes sammen med ArcGIS Earth, så længe ArcGIS Earth anvendes sammen med et eller flere
andre Esri-produkter.
66. For alle desktopprogrammer er hver licens pr. organisation. I forbindelse med denne licens henviser
organisation til et primært registreret, unikt domæne-id. Domæne er domænenavnet på internettet, der er
registreret hos en domæneregistrator. For eksempel ved eksempel.com, er eksempel.com det
registrerede unikke domæne-id. Det samme gør sig gældende ved eksempel.com.xx, hvor xx er en
registreret landekode, og eksempel.com.xx er det registrerede unikke domæne-id. Desktopprogrammer
kan anvendes af enhver medarbejder i organisationen med det primære registrerede unikke domæne-id.
Der er ikke grænser for antallet af programmer, der kan laves og installeres i en organisation.
67. Begrænset til 250.000.000 geokoder pr. årsabonnement.
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ONLINETJENESTER
Følgende liste indeholder yderligere brugsbetingelser, der gælder for specifikke Onlinetjenester. Hver beskrivelse
af et Produkt indeholder en eller flere fodnoter, der gælder for det pågældende Produkt. Definitionerne for hver
fodnote følger listen. Medmindre andet står angivet i det pågældende Ordredokument, har eventuelle udvidelser
til Software det samme anvendelsesområde som den tilhørende Software.
ArcGIS Online developer deployment-abonnementer er tilgængelige gennem en række forskellige
Salgsprogrammer:
– Detailhandel, Enterprise-aftaler og statslige programmer
+ Gratis abonnement (1; 9; 10; 13; 16)
+ Betalt abonnement (1; 9; 10; 11; 13)
– Uddannelsesprogrammer (gratis eller betalte abonnementer) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
– NGO/NPO, presse-/medieprogrammer (gratis eller betalte abonnementer) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
ArcGIS Online-abonnementer er tilgængelige gennem flere Salgsprogrammer:
– Detailhandel, EA’er, statslige programmer (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
– Uddannelsesprogram (1; 2; 14; 16; 17)
– Non-profitprogrammer (1; 2; 14; 16; 17)
Offentlig plan
– Detailhandel, Enterprise-aftaler, statslige programmer; NGO/NPO; presse-/medieprogrammer (1; 4; 5; 6;
7; 9; 10; 15; 16)
– Uddannelsesprogrammer (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
Fodnoter:
1. Kunden må ikke gemme geokodede resultater, der er genereret ved hjælp af World Geocoding Service, uden
et ArcGIS Online-abonnement. Kunden må kun bruge de data, der er tilgængelige gennem Infographics
Service, til visningsformål og må ikke gemme data, der er tilgængelige gennem denne service.
2. Må anvendes til ethvert virksomhedsrelateret formål i Kundens organisation.
3. Må anvendes til udvikling og afprøvning i Kundens organisation.
4. Må anvendes i forbindelse med undervisning i uddannelsesorganisationer.
5. Må anvendes til gavn for Kundens kvalificerede NGO/NPO-organisation.
6. Må anvendes til gavn for presse- eller medieorganisationer.
7. Må anvendes til personlig brug.
8. Forbeholden
9. Kunden må kun gøre det muligt for tredjeparter at bruge Value-Added Applications ved at dele dem offentligt
med Delingsværktøjerne. Kunden må ikke bruge dette abonnement til at køre en Value-Added Application til
egen erhvervsmæssig anvendelse, medmindre Kunden er en uddannelsesinstitution, der bruger det
pågældende Value-Added Application udelukkende i undervisningssammenhæng, en kvalificeret NGO/NPOorganisation eller en medie- eller presseorganisation.
10. Kunden har ikke tilladelse til at oprette private grupper eller deltage i nogen private grupper.
11. Kunden må stille Value-Added Applications til rådighed for tredjeparter mod et gebyr.
12. Kunden må bruge dette abonnement til at skabe eller deltage i private grupper.
13. Hvert abonnement er begrænset til 1.000.000 geosearch-transaktioner om måneden i forbindelse med
Kundens abonnement. Transaktioner omfatter både transaktioner med baggrundskortdata og
geokodesøgning. En transaktion med geokodesøgning svarer til en adresse eller et sted. Hvis resultaterne på
nogen måde bliver gemt, såsom efter geokodning af batches, bliver de gemte transaktioner ikke medregnet i
grænsen for transaktioner. Men lagring gør imidlertid brug af servicepoint.
14. Hvert abonnement er begrænset til 50.000.000 geosearch-transaktioner i en periode på 12 måneder. En
transaktion med geokodesøgning svarer til en adresse eller et sted. Hvis resultaterne på nogen måde bliver
gemt, såsom efter geokodning af batches, bliver de gemte transaktioner ikke medregnet i grænsen for
transaktioner. Men lagring gør imidlertid brug af servicepoint.
15. Kan give registrerede studerende på en uddannelsesinstitution direkte adgang til Onlinetjenester og dele et
enkelt abonnement mellem mere end 1 registreret student, udelukkende i forbindelse med undervisning.
16. Kunden må ikke stille Value-Added Applications til rådighed for tredjeparter mod et gebyr.
17. En Navngiven bruger må integrere dennes Legitimationsoplysninger for navngiven brugen i et ArcGIS API for
Python-script med det formål at automatisere en arbejdsgang, der udelukkende skal anvendes af den
Navngivne bruger, hvis Legitimationsoplysninger til navngiven bruger er integreret i scriptet.
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