תנאי שימוש ספציפיים למוצר

 כל רשומת תוכנה מציינת הערת שוליים אחת או יותר החלה.הרשימה הבאה מציינת תנאי שימוש נוספים החלים על מוצרים ספציפיים
. ההגדרות של כל אחת מהערות השוליים מופיעות אחרי הרשימה. הערות שוליים אלה מתווספות למונחים בהסכם זה.על מוצר זה
. הרחבות של מוצרים כפופות לאותו היקף שימוש שנקבע עבור המוצר המתאים,אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה הרלוונטי
מוצרי שולחן עבודה
)26( )Basic  אוStandard ,Advanced( ArcGIS Desktop ▪
(65 ,20) ArcGIS Earth ▪
(20) ArcGIS Explorer Desktop ▪
(20) ArcGIS for AutoCAD ▪
(13) ArcPad ▪
(20) ArcReader ▪
(26 ,3) ArcGIS for Personal Use ▪
מוצרי שרת
ArcGIS Enterprise ▪
(17) Basic –
)31 ;23 ;21 ;17( Advanced  אוStandard –
)30 ;29 ;28 ;23 ;21( Advanced  אוWorkgroup Standard –
)31( )Advanced  אוStandard( ArcGIS GIS Server –
(39) ArcGIS GIS Server Basic –
)30 ;29 ;28( )Advanced  אוStandard( ArcGIS GIS Server Workgroup –
(39) ArcGIS GIS Server Workgroup Basic –
ArcGIS GIS Server – הרחבת
(2) ArcGIS for Maritime: Server –
(4) ArcGIS GeoAnalytics Server ,ArcGIS GeoEvent Server ,ArcGIS Image Server –
Esri Business Analyst for Server ▪
)39 ;31 ;30 ;29 ;28( Workgroup –
(39 ;31) Enterprise –
(67) World Geocoder for ArcGIS Basic ▪
כלי מפתחים
(19 ,16 ,11) AppStudio for ArcGIS Standard ▪
ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt, or WPF (16; 19) ▪
ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, or WPF (1, 20) ▪
ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels and the Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac ▪
OS X, .NET, Qt, or WPF (15; 18)
)26 ;22 ;19 ,16(  והרחבותArcGIS Engine Developer Kit ▪
)26 ;22 ;15(  והרחבותArcGIS Engine for Windows/Linux ▪
)64 ;16( ArcGIS Web API for JavaScript ▪
)26 ;24( ArcGIS Developer ▪ מנוי
(47) Esri File Geodatabase API ▪
התקנים ניידים
(14) Navigator for ArcGIS ▪
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שירותים מקוונים
▪ מינויי פריסת מפתח  ArcGIS Onlineזמינים באמצעות מספר תוכניות מכירה:
– קמעונאות מסחרית ,הסכמי חברה ,ותוכניות ממשלתיות
 +מינוי בחינם ()81 ;79 ;76 ;75 ;68
 +מינוי בתשלום ()79 ;76 ;75 ;68
– תוכניות לימודים (מינויים בחינם או בתשלום) ()81 ;79 ;76 ;75 ;73 ;72 ;71 ;70 ;68
– ארגונים לא ממשלתיים/מלכ"רים ,תוכניות לעיתונות/תקשורת (מינויים בחינם או בתשלום) ()81 ;79 ;76 ;75 ;73 ;72 ;71 ;70 ;68
▪ מנויי  ArcGIS Onlineזמינים דרך תוכניות מכירה מרובות:
– קמעונות מסחרית ,הסכמי חברה ותוכניות ממשלתיות ()82 ;78 ;77 ;70 ;69 ;68
– תוכניות לימוד ()82 ;81 ;78 ;69 ;68
– תוכניות למטרות ללא רווח ()82 ;81 ;78 ;69 ;68
▪ תכנית ציבורית
– קמעונות מסחרית; הסכמי חברה; ממשלה; ארגונים לא ממשלתיים/מלכ"רים; תוכניות לעיתונות/תקשורת (;74 ;73 ;72 ;71 ;68
)81 ;80 ;76 ;75
– תוכניות לימודים ()81 ;80 ;76 ;75 ;74 ;73 ;72 ;71 ;68
▪ מינוי למסירת פרויקט )83( AEC
הערות שוליים:
 .1אינו ניתן לשימוש כדי לערוך  Geodatabaseשל ארגון באמצעות 'חיבור ישיר'.
 .2לא לשימוש בניווט .
 .3רישיון לשימוש אישי ולא-מסחרי בלבד.
 .4בעת שימוש עם ArcGIS Enterprise Workgroup
– מוגבל לשרת  1בעל ארבע ליבות.
– ניתן להתקין במחשב נפרד.
 .10-5שמור.
 .11אפליקציות שנבנו עם  AppStudio for ArcGIS Standardכפופות לתנאי השימוש של  ArcGIS Runtimeברמת .Standard
 .12שמור.
 .13רישיון ל.Dual Use License-
 .14ניתן להשתמש לצורכי ניווט.
 .15ניתן כרישיון .Deployment
 .16לקוח רשאי להשתמש ב SDK-או ב API-כדי ליצור אפליקציות בעלות ערך מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון לאפליקציות בעלות
ערך מוסף אלה למשתמשי הקצה שלו לשימוש בכל מקום שאינו אסור תחת תקנת ייצוא.
 .17לקוח אינו רשאי להעביר את מנוי  Oracle JDBC Driverאו את התיעוד שלו הכלול עם מוצר זה Oracle .הוא מוטב צד
שלישי בהסכם זה.
 .18רישיון  Deploymentמתייחס לכל אפליקציה בעלת ערך מוסף בנפרד ולכל מחשב בנפרד עבור אפליקציות עצמאיות.
 .19אין להשתמש ברישיון על מנת לפתח אפליקציות בעלות ערך מוסף המבוססות על האינטרנט או על שרת.
 .20רישיון כ.Redistribution License-
 .21עיין בהסכם המסגרת  http://www.esri.com/legal/software-licenseלקבלת תנאי שימוש נוספים עבור רישיונות
משתמש שמיים.
( .22א) משתמשי הקצה חייבים לרכוש רישיון לתוכנת  ArcGIS Engine for Windows/Linuxאו לתוכנת ArcGIS Desktop
אחרת (ברמת  Standard ,Basicאו  )Advancedכדי לקבל את הזכות להפעיל אפליקציית  ArcGIS Engineבמחשב אחד; וכן
(ב) אין להשתמש בהרחבות של  ArcGIS Engine for Windows/Linuxבשילוב עם תוכנת  ArcGIS Desktopבמטרה
להפעיל אפליקציות בעלות ערך מוסף של  .ArcGIS Engineניתן להתקין כמה אפליקציות בעלות ערך מוסף של
 ArcGIS Engineעבור משתמש יחיד במחשב  1המיועדות לשימוש הבלעדי של משתמש זה.
 .23תקשורת מערכת למערכת
(א) הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה בסיסי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת חד-כיוונית ,לקריאה בלבד
מ ArcGIS Enterprise-אל מערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח .הלקוח רשאי להשתמש
באישור של משתמש שמי ברמה  1כאישור כניסה בסיסי לשירות עד ש Esri-תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות .אישור
ספציפי של משתמש שמי ברמה  ,1המשמש כאישור כניסה בסיסי לשירות,יכול לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של
מערכת למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.
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(ב) הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה סטנדרטי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת דו-כיוונית ,לקריאה
וכתיבה בין  ArcGIS Enterpriseומערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח .הלקוח רשאי
להשתמש באישור של משתמש שמי ברמה  2כאישור כניסה סטנדרטי לשירות עד ש Esri-תפעיל אישור כניסה אמיתי אל
השירות .אישור ספציפי של משתמש שמי ברמה  ,2המשמש כאישור כניסה סטנדרטי לשירות,יכול לשמש אך ורק למטרות
אינטגרציה של מערכת למערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.
מותר להשתמש בתוכנה אך ורק למטרות פיתוח ,בדיקה והדגמה של אב טיפוס של אפליקציה בעלת ערך מוסף
ולמטרת יצירת  Cacheשל מפה .הלקוח רשאי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף ובמטמוני מפה עם רישיונות
 ArcGIS Enterprise Staging Serverועם רישיונות שרת פריסה .מותר להתקין תוכנות ונתונים במחשבים מרובים
לשימוש של מנויי  ArcGIS Developerבעלי מנוי  Builderאו בעלי מנויים מתוכניות מתקדמות יותר; כל יתר התוכנות
ניתנות כרישיון .Single Use
שמור.
ה geodatabase-מוגבל ל 10-ג'יגה-ביט של נתוני לקוח.
שמור.
השימוש מוגבל ל 10-משתמשי קצה בו-זמניים המשתמשים באפליקציות שאינן  ArcGIS Enterprise Workgroupאו
 .ArcGIS GIS Server Workgroupההגבלה כוללת שימוש בתוכנת  ,ArcGIS Desktopבתוכנת ArcGIS Engine
ובאפליקציות של צד שלישי בעלות קישור ישיר ל Geodatabase-של  ArcGIS Enterprise Workgroupאו של
 .ArcGIS GIS Server Workgroupלא חלה הגבלה על מספר הקישורים מאפליקציות אינטרנט.
התוכנה דורשת גרסה נתמכת של  .SQL Server Expressגרסאות נתמכות רשומות בדרישות המערכת של המוצר באתר
האינטרנט של .Esri
השימוש מוגבל ל 10-גיגה-בייט של נתוני לקוח לכל היותר .כל הרכיבים חייבים להיות מותקנים בשרת יחיד.
.31כולל רישיון .Failover
שמור.
שמור.
עם  ArcGIS GIS Server Basicועם  ,ArcGIS GIS Server Workgroup Basicאין להשתמש בשום יכולת עריכה
הנכללת ב.ArcGIS GIS Server-
שמור.
הלקוח רשאי לפתח ולהפיץ אפליקציות בעלות ערך מוסף המשתמשות ב API-של  Esri File Geodatabaseלמשתמשי
קצה של הלקוח.
שמור.
שמור.
שמור.
על אפליקציות בעלות ערך מוסף עבור פריסת רשת להיות בשימוש יחד עם מוצרי  Esriנוספים .ניתן גם להשתמש
בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם אפליקציות בעלות ערך מוסף כל עוד האפליקציות יהיו בשימוש יחד עם מוצר(י)
 Esriנוספים.
ניתן לשימוש יחד עם מוצרי  Esriאחרים בלבד .ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם ArcGIS Earth
כל עוד  ArcGIS Earthיהיה בשימוש יחד עם מוצר  Esriנוספים.
שמור.
מוגבל ל 250,000,000-עיגוני כתובות לכל מנוי שנתי.
הלקוח אינו רשאי לאחסן את תוצאות עיגון הכתובות שהופעל על ידי שירות עיגון הכתובות העולמי ללא מנוי  .ArcGISהלקוח
רשאי להשתמש בנתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות האינפוגרפיקה למטרות הצגה בלבד ואינו רשאי לשמור נתונים
שניתן לגשת אליהם דרך שירות זה.
ניתן לשימוש עבור כל מטרה עסקית מטעם ארגון הלקוח.
ניתן לשימוש למטרות פיתוח ובדיקה מטעם ארגון הלקוח.
ניתן להשתמש למטרות לימודים במוסדות לימוד.
ניתן לשימוש לטובת הארגון המוסמך  NGO/NPOשל הלקוח.
ניתן להשתמש לטובת ארגוני עיתונות או תקשורת.
ניתן להשתמש לשימוש אישי.
הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף אך ורק באמצעות שיתוף ציבורי באמצעות
'כלי השיתוף' .הלקוח אינו רשאי להשתמש במנוי זה להפעלת אפליקציה בעלת ערך מוסף לטובתו העסקית ,אלא אם כן
הלקוח הוא מוסד לימוד המשתמש באפליקציה בעלת ערך מוסף למטרות לימודים בלבד ,ארגון לא ממשלתי/מוסד ללא כוונת
רווח העומד בדרישות או ארגון תקשורת את עיתונות.
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הלקוח אינו רשאי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות.
כולל רישיון  ,Commercial App Deploymentהמאפשר ללקוח להפוך אפליקציות בעלות ערך מוסף לזמינות לצדדים
תמורת תשלום.
הלקוח רשאי להשתמש במנוי זה כדי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בהן.
כל מינוי מוגבל ל 1,000,000-טרנזקציות של חיפוש גיאוגרפי מדי חודש ,בשילוב על המינוי של הלקוח .ההעברות כוללות גם
נתוני בסיס מפה וטרנסקציות חיפוש עיגון כתובות .טרנסקציה אחת של נתוני מפת בסיס שוות ערך לשמונה בקשות אריחים
בגודל  .256x256טרנסקציה אחת של חיפוש עיגון כתובות שוות ערך לכתובת אחת או למקום אחד .אם התוצאות מאוחסנות
בכל צורה כמו למשל לאחר אוסף עיגון כתובות ,התוצאות המאוחסנות לא יכללו בהגבלת הטרנסקציה .עם זאת ,אחסון כן
צורך קרדיטי שירות.
ניתן לאשר לסטודנטים רשומים במוסד לימוד לגשת ישירות אל השירותים המקוונים ולחלוק מנוי אחד בין יותר מסטודנט
רשום  1למטרות לימוד בלבד.
הלקוח אינו רשאי להעמיד אפליקציות בעלות ערך מוסף לרשותם של גורמי צד שלישי תמורת תשלום.
משתמש שמי רשאי להטמיע את אישור המשתמש השמי שלו ב ArcGIS API-עבור תוכנת מחשב  Pythonאך ורק לטובת
אוטומציה של תהליך עבודה המיועד לשימוש בלעדי של המשתמש השמי שאישור המשתמש השמי שלו מוטמע בסקריפט.
על הלקוח להשתמש במינוי נפרד של מסירת פרויקט  AECעבור כל לקוח שלו ("לקוח") .הלקוח רשאי ( )iלהשתמש במינוי
למסירת פרויקט  AECאך ורק במטרה לשתף פעולה עם הלקוח שלו; וכן ( )iiכדי לספק ללקוח שלו גישה של משתמש שמי
אל המינוי למסירת פרויקט  , AECבמטרה לאפשר ללקוח שלו לגשת אל המינוי למסירת פרויקט  , AECלצורך שיתוף פעולה
בעבודה על פרויקטים שהלקוח מבצע עבור הלקוח שלו .הלקוח אינו רשאי להשתמש ברישיון המשתמש השמי לכל מטרה
אחרת .הלקוח נושא באחריות בלעדית לציות הלקוח שלו לתנאי שימוש אלה והוא יבטיח שהלקוח שלו יפסיק להשתמש במינוי
למסירת פרויקט  AECעם סיום הפרויקט.
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