Termos de Utilização Específicos para Produtos

A lista seguinte identifica os termos de utilização adicionais que se aplicam a Produtos específicos. Cada uma
das listagens de Produtos identifica uma ou mais notas de rodapé que se aplicam a esse Produto. Estas notas
de rodapé complementam os termos do presente Contrato. As definições para cada nota de rodapé são
conforme a lista. Salvo indicação em contrário no Documento de Encomenda aplicável, as extensões a um
Produto partilham o mesmo âmbito de utilização concedido para o Produto correspondente.
Produtos de Desktop
▪ ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ou Basic) (26)
▪ ArcGIS Earth (20, 65)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (13)
▪ ArcReader (20)
▪ ArcGIS for Personal Use (3, 26)
Produtos de Servidor
▪ ArcGIS Enterprise
– Basic (17)
– Standard ou Advanced (17; 21; 23; 31)
– Workgroup Standard ou Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
– ArcGIS GIS Server (Standard ou Advanced) (31)
– ArcGIS GIS Server Basic (39)
– ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ou Advanced) (28; 29; 30)
– ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
– ArcGIS GIS Server Extension
– ArcGIS for Maritime: Servidor (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 Basic (67)
Ferramentas de Programador
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt ou WPF (16; 19)
▪ ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt ou WPF (1, 20)
▪ ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels e Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X,
.NET, Qt ou WPF (15; 18)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit e Extensões (16, 19; 22; 26)
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux e Extensões (15; 22; 26)
▪ ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
▪ Subscrição do ArcGIS Developer (24; 26)
▪ Esri File Geodatabase API (47)
Mobile
▪ Navigator for ArcGIS (14)
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Online Services
▪ Os ArcGIS Online Developer Deployment Plans estão disponíveis através de vários programas de venda:
– Comércio retalhista, acordos de empresa e Programas Governamentais
+ Subscrição gratuita (68; 75; 76; 79; 81)
+ Subscrição Paga (68; 75; 76; 79)
– Programas de educação (subscrições gratuitas ou pagas) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
– ONG/Associação sem fins lucrativos, Programas de imprensa/meios de comunicação (subscrições gratuitas
ou pagas) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
▪ As subscrições do ArcGIS Online estão disponíveis através de vários Programas de Venda:
– Comércio retalhista, Acordos de empresas e Programas governamentais (68; 69; 70; 77; 78; 82)
– Programas Educativos (68; 69; 78; 81; 82)
– Programas sem fins lucrativos (68; 69; 78; 81; 82)
▪ Plano público
– Programas para Comércio retalhista, acordos empresariais, Governo; ONG/Associação sem fins
lucrativos; Imprensa (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
– Programas de educação (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
▪ Subscrição do AEC Project Delivery (83)
Notas de Rodapé:
1. Não pode ser utilizado para editar uma geodatabase empresarial através de Direct Connect.
2. Não se destina à utilização para navegação.
3. Licenciado apenas para utilização pessoal, não comercial.
4. Quando utilizado com o ArcGIS Enterprise Workgroup
– Limitado a 1 servidor de quatro Cores.
– Pode ser instalado numa máquina diferente.
5-10. Reservado.
11. As aplicações desenvolvidas com o AppStudio for ArcGIS Standard estão sujeitas aos termos de
utilização do ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Reservado.
13. Licenciado como Licença de Utilização Dupla.
14. Pode ser utilizado para fins de navegação.
15. Licenciado como Licença de Implementação.
16. O Cliente pode utilizar os SDKs ou APIs para criar Aplicações de Valor Acrescentado e distribuir e
licenciar tais Aplicações de Valor Acrescentado aos respetivos utilizadores finais para utilização em
qualquer lugar em que tal não seja proibido, ao abrigo da regulamentação de exportação.
17. O Cliente não deverá distribuir o Oracle JDBC Driver ou a respetiva documentação incluída neste
Produto. A Oracle é um terceiro beneficiário do presente Contrato.
18. A Licença de Implementação é válida por cada Aplicação de Valor Acrescentado, por computador e para
aplicações autónomas.
19. A licença não pode ser usada para a desenvolver Aplicações de Valor Acrescentado baseadas na
Internet ou em servidor.
20. Licenciado como Licença de Redistribuição.
21. Consulte o Contrato Principal http://www.esri.com/legal/software-license quanto aos termos de utilização
adicionais para Licenças de Utilizadores Identificados.
22. (a) Um utilizador final deve adquirir uma licença em Software ArcGIS Engine para Windows/Linux ou
outro Software ArcGIS for Desktop (Basic, Standard, ou Advanced) para adquirir o direito a executar uma
aplicação ArcGIS Engine em 1 computador; e
(B) As extensões ArcGIS Engine para Windows/Linux não devem ser utilizadas em combinação com o
Software ArcGIS Desktop para executar Aplicações de Valor Acrescentado ArcGIS Engine. Um utilizador
individual pode ter múltiplas Aplicações de Valor Acrescentado ArcGIS Engine instaladas em
1 computador para utilização exclusiva daquele utilizador final.
23. Comunicações entre sistemas
a) O Cliente pode utilizar um início de sessão de serviço básico para ativar comunicações
monodirecionais, apenas de leitura, entre sistemas a partir de ArcGIS Enterprise com outro(s) sistema(s)
comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode utilizar uma Credencial de
Utilizador Identificado de Nível 1 como início de sessão de serviço básico até que a Esri implemente uma
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credencial início de sessão de serviço atual. Uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 1
específica só pode ser utilizada para fins de integração entre sistemas e não pode ser utilizada também
por um Utilizador Identificado para aceder ao sistema.
b) O Cliente pode utilizar um início de sessão de serviço standard para ativar comunicações
bidirecionais, apenas de leitura, entre sistemas entre o ArcGIS Enterprise e outro(s) sistema(s)
comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode utilizar uma Credencial de
Utilizador Identificado de Nível 2 como início de sessão de serviço standard até que a Esri implemente
uma credencial início de sessão de serviço atual. Uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 2
especifica só pode ser utilizada para fins de integração entre sistemas e não pode ser utilizada também
por um Utilizador Identificado para aceder ao sistema.
O Software só pode ser utilizado para fins de desenvolvimento, teste e demonstração de um protótipo de
Aplicação de Valor Acrescentado e para a criação de caches de mapas. O Cliente pode utilizar as
Aplicações de Valor Acrescentado e as caches de mapas com Licenças de Servidores de Teste e
Licenças de Servidor de Implementação do ArcGIS Enterprise. O Software e os Dados podem ser
instalados em múltiplos computadores para utilização por todos os Subscritores do ArcGIS Developer,
com subscrição Builder ou superior; todo o restante Software está licenciado como Licença de Utilizador
Único.
Reservado.
A geodatabase está limitada a 10 gigabytes de dados do Cliente.
Reservado.
A utilização está limitada a 10 utilizadores finais simultâneos de aplicações que não aplicações do
ArcGIS Enterprise Workgroup ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Esta restrição inclui a utilização de
Software ArcGIS Desktop, Software ArcGIS Engine e aplicações de terceiros que se ligam diretamente a
qualquer geodatabase ArcGIS Enterprise Workgroup ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Não há
limitações quanto ao número de ligações a partir de aplicações da web.
O Software necessita de uma versão suportada do SQL Server Express. As versões suportadas
encontram-se listadas, com os requisitos de sistema para o produto, no website da Esri.
A utilização está limitada a um máximo de 10 gigabytes de dados do Cliente. Todos os componentes têm
de ser instalados num servidor único.
Inclui uma Licença Redundante.
Reservado.
Reservado.
Não é permitida a utilização de qualquer funcionalidade de edição incluída no ArcGIS GIS Server com o
ArcGIS GIS Server Basic e ArcGIS Server Workgroup Basic.
Reservado.
O Cliente pode desenvolver e distribuir Aplicações de Valor Acrescentado que utilizem a Esri File
Geodatabase API para utilizadores finais do Cliente.
Reservado.
Reservado.
Reservado.
As Aplicações de Valor Acrescentado para implementação na web têm de ser utilizadas juntamente com
outros Produtos Esri. Também podem ser utilizadas tecnologias de terceiros juntamente com Aplicações
de Valor Acrescentado, desde que as Aplicações de Valor Acrescentado sejam sempre utilizadas
juntamente com outro(s) Produto(s) Esri.
Apenas pode ser utilizado em conjunto com outro(s) Produto(s) Esri. Também podem ser utilizadas
tecnologias de terceiros juntamente com ArcGIS Earth, desde que o ArcGIS Earth seja sempre utilizado
juntamente com outros Produtos Esri.
Reservado.
Limitado a 250.000.000 registos de geocode por subscrição anual.
O Cliente não pode armazenar os resultados geocodificados gerados pelo World Geocoding Service sem
uma subscrição do ArcGIS Online. O Cliente pode usar os dados acessíveis através deste Serviço de
Infographics apenas para efeitos de apresentação e não pode guardar quaisquer dados acessíveis
através deste serviço.
Pode ser utilizado para efeitos de desenvolvimento e de teste por parte da organização do Cliente.
Pode ser utilizado para efeitos de desenvolvimento e de teste da organização do Cliente.
Pode ser utilizado para fins educativos em organizações de ensino.
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72. Pode ser utilizado em benefício de ONG/Associação sem fins lucrativos qualificada, que pertença ao
Cliente.
73. Pode ser utilizado para o benefício de organizações de comunicação social.
74. Pode ser utilizado para uso pessoal.
75. O Cliente pode permitir o uso por parte de terceiros de Aplicações de Valor Acrescentado apenas
através da utilização por partilha pública de Ferramentas de Partilha. O Cliente não pode utilizar esta
subscrição para ativar uma Aplicação de Valor Acrescentado para a sua própria utilização comercial a
menos que o Cliente seja uma instituição de ensino a utilizar a Aplicação de Valor Acrescentado apenas
para fins de ensino, uma ONG/Associação sem fins lucrativos qualificada ou uma organização dos meios
de comunicação.
76. O Cliente não tem permissão para criar grupos privados ou participar em quaisquer grupos privados.
77. Inclui uma licença de Implementação de Aplicação Comercial através da qual o Cliente pode
disponibilizar Aplicações de Valor Acrescentado a terceiros por uma taxa.
78. O Cliente pode utilizar esta subscrição para criar ou participar em grupos privados.
79. Cada subscrição está limitada a 1.000.000 transacções de geosearch por mês, em conjunto com a
subscrição do Cliente. As transações incluem transacções de basemaps e pesquisa de geocodes. Uma
transação de dados dos basemaps é equivalente a oito pedidos de mosaicos 256x256. Uma transacção
de pesquisa de geocode é equivalente a um endereço ou local. Se os resultados forem armazenados, de
algum modo, como por exemplo após efectuar o batch geocoding, os resultados armazenados não são
contabilizados para o limite de transações. No entanto, o armazenamento consome Créditos de Serviço.
80. Pode permitir o registo de alunos de uma instituição de ensino para o acesso direto aos Online Services
e partilhar uma única subscrição entre mais do que 1 estudante registado, apenas para fins educativos.
81. O Cliente não pode disponibilizar Aplicações de Valor Acrescentado a terceiros cobrando qualquer taxa.
82. Um Utilizador Identificado pode incorporar a sua Credencial de Utilizador Identificado num script ArcGIS
API for Python, unicamente com o objetivo de automatizar um fluxo de trabalho a ser utilizado
exclusivamente pelo Utilizador Identificado, cuja Credencial de Utilizador Identificado está incorporada no
script.
83. O cliente tem de utilizar uma Subscrição do AEC Project Delivery separada para cada Cliente (“Cliente”).
O Cliente pode (i) utilizar a Subscrição do AEC Project Delivery apenas para colaborar no trabalho do
projeto com o seu Cliente; e (ii) fornecer ao Cliente uma acesso de Utilizador Identificado à Subscrição
do AEC Project Delivery para permitir que o Cliente aceda à Subscrição do AEC Project Delivery para
colaborar no trabalho do projeto que realiza para o Cliente. O Cliente não pode utilizar a Licença de
Utilizador Identificado para qualquer outra finalidade. O Cliente é o único responsável pela conformidade
com os presentes termos de utilização e irá assegurar que o Cliente interrompe a sua utilização da
Subscrição do AEC Project Delivery quando o projeto terminar.
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