Συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης ανά Προϊόν
Στον παρακάτω κατάλογο παρέχονται επιπρόσθετοι όροι χρήσης που ισχύουν για συγκεκριμένα Προϊόντα. Κάθε
αναφορά Προϊόντος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες υποσημειώσεις που αφορούν αυτό το Προϊόν. Οι σχετικές
υποσημειώσεις συμπληρώνουν τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Οι ορισμοί για κάθε υποσημείωση
ακολουθούν μετά τον κατάλογο. Εκτός εάν αναφέρεται άλλως στο ισχύον Έγγραφο Παραγγελίας, οι επεκτάσεις
για ένα Προϊόν έχουν το ίδιο πεδίο χρήσης με εκείνο που χορηγήθηκε για το αντίστοιχο Προϊόν.
Προϊόντα Desktop
▪ ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ή Basic) (26)
▪ ArcGIS Earth (20, 65)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (13)
▪ ArcReader (20)
▪ ArcGIS for Personal Use (3, 26)
Προϊόντα Server
▪ ArcGIS Enterprise
– Standard ή Advanced (17, 21, 23, 31, 87)
– Workgroup Standard ή Advanced (21, 23, 28, 29, 30, 87)
– ArcGIS GIS Server (Standard ή Advanced) (31)
– ArcGIS GIS Server Basic (31, 39)
– ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ή Advanced) (28, 29, 30)
– ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
– ArcGIS for Maritime: Server (2)
▪ ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
– ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server και ArcGIS Notebook
Server Standard (31)
▪ ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
– ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server και ArcGIS Notebook
Server Standard (4)
▪ Esri Business Analyst for Server
– Workgroup (28, 29, 30, 31, 39)
– Enterprise (31, 39)
▪ World Geocoder for ArcGIS Basic (67)
Εργαλεία Προγραμματιστή
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt ή WPF (16, 19)
▪ ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt ή WPF
– Lite (15)
– Basic ή Standard (1, 15, 18)
– Advanced (15, 18)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit και Επεκτάσεις (16, 19, 22, 26)
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux και Επεκτάσεις (15, 22, 26)
▪ ArcGIS Web API for JavaScript (16, 64)
▪ Συνδρομή ArcGIS Developer (24, 26, 77)
▪ Esri CityEngine SDK και Procedural Runtime (19, 84)
▪ Esri File Geodatabase API (47)
Mobile
▪ Navigator for ArcGIS (14)
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Άλλο
▪ ArcGIS Hub (85)
▪ ArcGIS Indoors (86)
▪ ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
▪ Insights for ArcGIS (17)
Online Service
▪ Η Συνδρομή ArcGIS Online Developer Deployment είναι διαθέσιμη μέσω της Συνδρομής ArcGIS Developer:
+ Δωρεάν Συνδρομή (66, 68, 75, 76, 79, 81)
+ Συνδρομή επί πληρωμή (66, 68, 75, 76, 79)
– Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Δωρεάν ή επί πληρωμή Συνδρομές) (66, 68, 70, 71, 75, 76, 79, 81)
– Προγράμματα ΜΚΟ/ΜΚΟ, Τύπου/Μέσων (Δωρεάν ή επί πληρωμή Συνδρομή) (66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 81)
▪ Οι συνδρομές ArcGIS Online είναι διαθέσιμες σε πολλά Προγράμματα Πώλησης:
– Εμπορικά Λιανικής, εμπορικές συμφωνίες, Κυβερνητικά Προγράμματα (66, 68, 69, 70, 77, 78, 82)
– Εκπαιδευτικά Προγράμματα (66, 68, 69, 70, 71, 78, 81, 82)
– Μη κερδοσκοπικά Προγράμματα (66, 68, 69, 70, 71, 78, 81, 82)
▪ Δημόσιο Σχέδιο (66, 68, 74, 75, 76, 80, 81)
Οι Πελάτες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες έχουν τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:
– Εμπορικά Λιανικής (72)
– εμπορικές συμφωνίες (72)
– Κυβερνητικά Προγράμματα (72)
– ΜΚΟ/ΜΚΟ (72)
– Προγράμματα Τύπου/Μέσων (72)
– Εκπαιδευτικά Προγράμματα (71)
▪ Συνδρομή AEC/ArcGIS Project Delivery (83)
Υποσημειώσεις:
1. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία enterprise geodatabase μέσω του Direct Connect.
2. Όχι προς χρήση στην πλοήγηση.
3. Με άδεια μόνο για προσωπική χρήση, μη εμπορική χρήση.
4. – Περιορισμός σε 1 τετραπύρηνο διακομιστή.
– Δυνατότητα εγκατάστασης σε ξεχωριστό μηχάνημα.
5–10. Δεσμευμένο.
11. Οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το AppStudio for ArcGIS Standard υπόκεινται στους όρους
χρήσης για το ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Δεσμευμένο.
13. Παρέχεται με άδεια ως Άδεια Διπλής Χρήσης.
14. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πλοήγησης.
15. Παρέχεται με άδεια ως Άδεια Ανάπτυξης.
16. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα SDK ή API για να δημιουργήσει Εφαρμογές Προστιθέμενης
Αξίας, καθώς και να διανείμει και να αδειοδοτήσει τις ανωτέρω εφαρμογές στους τελικούς χρήστες του,
για χρήση τους οπουδήποτε δεν απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς εξαγωγών.
17. Ο Πελάτης απαγορεύεται να αναδιανείμει τον JDBC Driver της Oracle ή τα σχετικά έγγραφα που
περιέχονται στο Προϊόν αυτό. Η Oracle είναι τρίτος δικαιούχος της παρούσας Σύμβασης αναφορικά με
τον JDBC Driver της Oracle.
18. Η Άδεια Ανάπτυξης ισχύει ανά Εφαρμογή Προστιθέμενης Αξίας ανά υπολογιστή για ανεξάρτητες
εφαρμογές.
19. Η άδεια απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας στο
Διαδίκτυο ή σε διακομιστή.
20. Παρέχεται με Άδεια Αναδιανομής.
21. Ανατρέξτε στην Κύρια Συμφωνία http://www.esri.com/legal/software-license σχετικά με τους πρόσθετους
όρους χρήσης για τις Άδειες Ονομαστικού Χρήστη.
22. a. Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια είτε για το Λογισμικό ArcGIS Engine for
Windows/Linux είτε για άλλα Λογισμικά του ArcGIS Desktop (Basic, Standard ή Advanced) για να
λάβει το δικαίωμα εκτέλεσης εφαρμογής του ArcGIS Engine σε 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή και
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30.
31.
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47.
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54.
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64.

b. Οι επεκτάσεις του ArcGIS Engine for Windows/Linux δεν θα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το
Λογισμικό ArcGIS Desktop για την εκτέλεση Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας ArcGIS Engine. Ένας
μεμονωμένος χρήστης μπορεί να έχει πολλές Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας ArcGIS Engine
εγκατεστημένες σε 1 υπολογιστή για χρήση μόνο από τον ίδιο.
Διασυστημική Επικοινωνία
a. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει βασικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας, προκειμένου να
ενεργοποιήσει μονόδρομες, διασυστημικές επικοινωνίες μόνο για ανάγνωση από την πλατφόρμα
ArcGIS Enterprise σε άλλα εμπορικά επιχειρηματικά συστήματα τρίτων στον οργανισμό του πελάτη.
Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Viewer ή Στοιχεία Ονομαστικού
Χρήστη Επιπέδου 1 ως βασικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας, έως ότου η Esri εφαρμόσει πραγματικά
στοιχεία εισόδου υπηρεσίας. Συγκεκριμένα Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Viewer ή Στοιχεία
Ονομαστικού Χρήστη Επιπέδου 1 που χρησιμοποιούνται ως βασικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διασυστημικής ενσωμάτωσης και απαγορεύεται,
επίσης, να χρησιμοποιούνται από Ονομαστικό Χρήστη για πρόσβαση στο σύστημα.
b. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τυπικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας, προκειμένου να
ενεργοποιήσει αμφίδρομες, διασυστημικές επικοινωνίες για ανάγνωση-εγγραφή μεταξύ της
πλατφόρμας ArcGIS Enterprise και άλλων εμπορικών επιχειρηματικών συστημάτων τρίτων στον
οργανισμό του πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Editor (ή
υψηλότερα) ή Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Επιπέδου 2 ως τυπικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας, έως
ότου η Esri εφαρμόσει πραγματικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας. Συγκεκριμένα Στοιχεία Ονομαστικού
Χρήστη Editor (ή υψηλότερα) ή Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη Επιπέδου 2 που χρησιμοποιούνται ως
τυπικά στοιχεία εισόδου υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διασυστημικής
ενσωμάτωσης και απαγορεύεται, επίσης, να χρησιμοποιούνται από Ονομαστικό Χρήστη για
πρόσβαση στο σύστημα.
Το Λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για λόγους ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης μιας
πρωτότυπης Εφαρμογής Προστιθέμενης Αξίας και τη δημιουργία προσωρινά αποθηκευμένων χαρτών. Ο
Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας και προσωρινά αποθηκευμένους
χάρτες με Άδειες Διακομιστή Εγκατάστασης και Άδειες Διακομιστή Staging ArcGIS Enterprise. Το
Λογισμικό και τα Δεδομένα μπορούν να εγκατασταθούν σε πολλαπλούς υπολογιστές για χρήση από
οποιονδήποτε Συνδρομητή ArcGIS Developer με Builder ή υψηλότερες συνδρομές - όλο το υπόλοιπο
Λογισμικό παρέχεται με άδεια Single Use.
Δεσμευμένο.
Η βάση γεωγραφικών δεδομένων περιορίζεται σε 10 gigabyte δεδομένων του Πελάτη.
Δεσμευμένο.
Η χρήση περιορίζεται σε 10 ταυτόχρονους τελικούς χρήστες εφαρμογών, εκτός των εφαρμογών του
ArcGIS Enterprise Workgroup ή ArcGIS GIS Server Workgroup. Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει
χρήση προϊόντων ArcGIS Desktop, προϊόντων ArcGIS Engine και εφαρμογών τρίτων που συνδέονται
απευθείας με οποιαδήποτε βάση γεωγραφικών δεδομένων ArcGIS Enterprise Workgroup ή ArcGIS GIS
Server Workgroup. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό συνδέσεων από εφαρμογές web.
Το λογισμικό απαιτεί υποστηριζόμενη έκδοση του SQL Server Express. Οι υποστηριζόμενες εκδόσεις
καταγράφονται με τις απαιτήσεις συστήματος για το προϊόν στον δικτυακό τόπο της Esri.
Η χρήση περιορίζεται σε μέγιστο όγκο δεδομένων του Πελάτη 10 gigabyte. Όλα τα συστατικά μέρη
πρέπει να εγκατασταθούν σε έναν μόνο διακομιστή.
Περιλαμβάνει Άδεια Αυτόματης Ανακατεύθυνσης.
Δεσμευμένο.
Δεσμευμένο.
Καμία λειτουργικότητα επεξεργασίας που περιλαμβάνεται στο ArcGIS GIS Server δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί με το ArcGIS GIS Server Basic και το ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
Δεσμευμένο.
Ο Πελάτης μπορεί να αναπτύξει και να διανείμει Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας που χρησιμοποιούν
Esri File Geodatabase API σε τελικούς χρήστες του Πελάτη.
Δεσμευμένο.
Δεσμευμένο.
Δεσμευμένο.
Οι Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας για ανάπτυξη δικτύου πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
άλλα Προϊόντα Esri. Τεχνολογίες τρίτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
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Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας, εφόσον οι εν λόγω εφαρμογές χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό
με άλλα Προϊόντα Esri.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με άλλα Προϊόντα Esri. Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται
τεχνολογίες τρίτων σε συνδυασμό με το ArcGIS Earth, εφόσον το ArcGIS Earth χρησιμοποιείται πάντα σε
συνδυασμό με άλλα Προϊόντα Esri.
Μόνο οι Πελάτες με ενεργή συνδρομή ArcGIS Online μπορούν να αποθηκεύουν αποτελέσματα
γεωγραφικής κωδικοποίησης που δημιουργούνται από την Υπηρεσία World Geocoding.
Περιορισμός σε 250.000.000 γεωκώδικες ανά ετήσια συνδρομή.
Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας Infographics
μόνο για σκοπούς εμφάνισης και απαγορεύεται να αποθηκεύει οποιαδήποτε δεδομένα που είναι
προσβάσιμα μέσω αυτής της υπηρεσίας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό της επιχείρησης του Πελάτη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανάπτυξης και δοκιμής στην επιχείρηση του Πελάτη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του οργανισμού του Πελάτη.
Δεσμευμένο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπική χρήση.
Ο Πελάτης μπορεί να επιτρέψει τη χρήση των Εφαρμογών Προστιθέμενης Αξίας από τρίτους μόνο
κοινοποιώντας δημόσια τις Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας χρησιμοποιώντας Εργαλεία Κοινής Χρήσης.
Ο Πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί αυτήν τη συνδρομή για να τροφοδοτήσει μια Εφαρμογή
Προστιθέμενης Αξίας για τη δική του εσωτερική επιχειρηματική χρήση, εκτός εάν ο Πελάτης είναι
εκπαιδευτικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή Προστιθέμενης Αξίας μόνο για εκπαιδευτικούς
σκοπούς, ειδικευμένος ΜΚΟ/ΜΚΟ οργανισμός ή οργανισμός τύπου ή μέσων ενημέρωσης.
Δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να δημιουργεί ιδιωτικές ομάδες ή να συμμετέχει σε ιδιωτικές ομάδες.
Περιλαμβάνει μια άδεια Ανάπτυξης Εμπορικής Εφαρμογής, η οποία επιτρέπει στον Πελάτη να καθιστά τις
Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας διαθέσιμες σε τρίτους, έναντι τέλους.
Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συνδρομή, για να δημιουργεί ιδιωτικές ομάδες ή να συμμετέχει
σε ιδιωτικές ομάδες.
Κάθε συνδρομή περιορίζεται στη χρήση 1.000.000 συναλλαγών γεωγραφικής αναζήτησης μηνιαίως σε
συνδυασμό με τη συνδρομή του Πελάτη. Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν αυτές που αφορούν δεδομένα
βασικού χάρτη και συναλλαγές γεωγραφικής αναζήτησης. Μία συναλλαγή δεδομένων βασικού χάρτη
αντιστοιχεί σε οκτώ αιτήματα πλακιδίων 256x256. Μία συναλλαγή γεωγραφικής αναζήτησης αντιστοιχεί
σε μία διεύθυνση ή τοποθεσία. Εάν τα αποτελέσματα αποθηκεύονται με οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ.
μετά από ομαδική γεωκωδικοποίηση, τα αποθηκευμένα αποτελέσματα δεν υπολογίζονται στο όριο
συναλλαγών. Ωστόσο, ο χώρος αποθήκευσης καταναλώνει Μονάδες Υπηρεσιών.
Μπορεί να επιτρέπεται σε εγγεγραμμένους σπουδαστές εκπαιδευτικού ιδρύματος να έχουν άμεση
πρόσβαση στα Online Service και κοινή χρήση μίας συνδρομής μεταξύ περισσοτέρων του ενός
εγγεγραμμένων σπουδαστών, αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς.
Ο Πελάτης απαγορεύεται να παρέχει τις Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας σε τρίτους έναντι τέλους.
Ένας Ονομαστικός Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει Στοιχεία Ονομαστικού Χρήστη σε
γραφή ArcGIS API for Python αποκλειστικά για το σκοπό της αυτοματοποίησης μιας ροής εργασίας που
θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον Ονομαστικό Χρήστη του οποίου τα Στοιχεία Ονομαστικού
Χρήστη είναι ενσωματωμένα στη γραφή.
Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει ξεχωριστή Συνδρομή AEC Project Delivery για κάθε
παραγγελιοδότη του Πελάτη ("Παραγγελιοδότης"). Ο Πελάτης μπορεί (i) να χρησιμοποιεί τη Συνδρομή
AEC Project Delivery αποκλειστικά για συνεργασία σε έργο με τον Παραγγελιοδότη του και (ii) να παρέχει
στον Παραγγελιοδότη πρόσβαση Ονομαστικού Χρήστη στη Συνδρομή AEC Project Delivery, ώστε να
δίνεται στον Παραγγελιοδότη η δυνατότητα πρόσβασης στη Συνδρομή AEC Project Delivery για
συνεργασία σε έργο το οποίο ο Πελάτης εκτελεί για τον Παραγγελιοδότη. Ο Παραγγελιοδότης
απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την Άδεια Ονομαστικού Χρήστη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο Πελάτης
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση του Παραγγελιοδότη με τους παρόντες όρους
χρήσης, καθώς και για τη διασφάλιση της διακοπής χρήσης της Συνδρομής AEC Project Delivery από τον
Παραγγελιοδότη, όταν λήξει το έργο.
Δεν περιλαμβάνει Άδεια Ανάπτυξης για εμπορική χρήση. Περιλαμβάνει Άδεια Ανάπτυξης για μη εμπορική
ή εκπαιδευτική χρήση.
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85. Οι συνδρομές και οι άδειες χρήσης λογισμικού που περιλαμβάνονται με το ArcGIS Hub μπορούν να
χρησιμοποιούνται μόνο για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών της κοινότητας που ενεργοποιούνται από
το ArcGIS Hub. Ο Πελάτης μπορεί να επιτρέψει σε 3α μέρη να είναι Ονομαστικοί Χρήστες του ArcGIS
Hub αποκλειστικά για λόγους συμμετοχής σε δραστηριότητες της κοινότητας. Οι Πελάτες μπορεί να
επιτρέψουν σε εργαζόμενους, εκπροσώπους, συμβούλους ή προμηθευτές να είναι Ονομαστικοί Χρήστες
του ArcGIS Hub αποκλειστικά για λόγους διαχείρισης, διαμόρφωσης, διατήρησης και υποστήριξης των
πρωτοβουλιών της κοινότητας μέσω του ArcGIS Hub. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση των αδειών
χρήσης και των συνδρομών λογισμικού που περιλαμβάνονται με το ArcGIS Hub.
86. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις άδειες χρήσης και τις συνδρομές λογισμικού που
περιλαμβάνονται με το ArcGIS Indoors αποκλειστικά για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του ArcGIS
Indoors όπως ορίζεται στην Τεκμηρίωση του ArcGIS Indoors. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση των
αδειών χρήσης και των συνδρομών λογισμικού που περιλαμβάνονται με το ArcGIS Indoors.
87. Οι υπηρεσίες Accessing Parcel Fabric που παρέχονται από την ArcGIS Enterprise δεν επιτρέπονται
πάρα μόνο μέσω του ArcGIS Pro Standard και του ArcGIS Pro Advanced.
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