ข้อกำหนดในกำรใชง้ ำนเฉพำะผลิตภ ัณฑ์
รายการต่อไปนีร้ ะบุข ้อกาหนดในการใช ้งานเพิม
่ เติมทีใ่ ช ้กับผลิตภัณฑ์ทเี่ ฉพาะเจาะจง
รายการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการระบุเชิงอรรถหนึง่ ทีห
่ รือมากกว่านัน
้ ทีใ่ ช ้กับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เชิงอรรถเหล่านีเ้ ป็ นส่วนเสริมของข ้อกาหนดของข ้อตกลงฉบับนี้ คาจากัดความสาหรับแต่ละเชิงอรรถจะอยูห
่ ลังจากรายการ
้ ทีเ่ กีย
หากไม่ได ้ระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
่ ในเอกสารการสัง่ ซือ
่ วข ้อง
ส่วนขยายของผลิตภัณฑ์จะเป็ นไปตามขอบเขตการใช ้งานเดียวกับการใช ้งานทีไ่ ด ้รับอนุญาตสาหรับผลิตภัณฑ์นัน
้
ผลิตภ ัณฑ์เดสก์ทอป
▪ ArcGIS Desktop (Advanced, Standard หรือ Basic) (26)
▪ ArcGIS Earth (20, 65)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (13)
▪ ArcReader (20)
▪ ArcGIS สาหรับการใช ้ส่วนบุคคล (3, 26)
ผลิตภ ัณฑ์เซริ ฟ
์ เวอร์
▪ ArcGIS Enterprise
– มาตรฐาน หรือ ขัน
้ สูง (17; 21; 23; 31; 87)
– Workgroup Standard หรือ Advanced (21; 23; 28; 29; 30; 87)
– ArcGIS GIS Server (Standard หรือ Advanced) (31)
– ArcGIS GIS Server Basic (31, 39)
– ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard หรือ 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 และ ArcGIS Notebook Server
Standard (31)
▪ ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Cability Servers:
– ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server และ ArcGIS Notebook Server
Standard (4)
▪ Esri Business Analyst for Server
– กลุม
่ คนทางาน (28; 29; 30; 31; 39)
– องค์กร (31; 39)
▪ World Geocoder for ArcGIS Basic (67)
เครือ
่ งมือสำหร ับน ักพ ัฒนำ
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
▪ ArcGIS Runtime SDK สาหรับ Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt หรือ WPF (16; 19)
▪ ArcGIS Runtime สาหรับ Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt หรือ WPF
– Lite (15)
– พืน
้ ฐาน หรือมาตรฐาน (1, 15, 18)
– ขัน
้ สูง (15; 18)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

ั่ ขยาย (16, 19;22, 26)
ArcGIS Engine Developer Kit และฟั งก์ชน
ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions (15; 22; 26)
ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
การเป็ นสมาชิกสาหรับ ArcGIS Developer (24; 26; 77)
Esri CityEngine SDK และ Procedural Runtime (19, 84)
Esri File Geodatabase API (47)

ั มอ
โทรศพท์
ื ถือ
▪ Navigator for ArcGIS (14)
อืน
่ ๆ
▪ ArcGIS Hub (85)
▪ ArcGIS Indoors (86)
▪ ผู ้ใช ้ ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud แบบฟรี (74)
▪ Insights for ArcGIS (17)
กำรบริกำรออนไลน์
▪ การเป็ นสมาชิกการใช ้งาน ArcGIS Online Developer มีพร ้อมให ้ใช ้งานผ่านการเป็ นสมาชิกของ ArcGIS Developer:
+ การสมัครสมาชิกฟรี (66; 68; 75; 76; 79; 81)
+ การสมัครสมาชิกแบบชาระเงิน (66; 68; 75; 76; 79)
– โปรแกรมการศึกษา (การสมัครสมาชิกฟรีหรือชาระเงิน) (66; 68; 70; 71; 75; 76; 79; 81)
่ มวลชนหรือสือ
่ (การสมัครสมาชิกฟรีหรือชาระเงิน) (66, 68; 70; 71; 72; 75; 76; 79; 81)
– NGO / NPO, โปรแกรมสือ
▪ การสมัครสมาชิก ArcGIS Online มีอยูใ่ นโปรแกรมการขายหลายรายการดังนี้
– โปรแกรมสาหรับการค ้าปลีก, EAs และรัฐบาล (66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
– โปรแกรมการศึกษา (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
– โปรแกรม-ทีไ่ ม่แสวงหากาไร (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
▪ แผน สาธารณะ (66, 68, 74, 75, 76, 80, 81)
ิ ธิเหล่านีเ้ พิม
ลูกค ้าทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้หมวดหมูต
่ อ
่ ไปนีจ
้ ะมีสท
่ เติม:
– โปรแกรมสาหรับการค ้าปลีก (72)
– ข ้อตกลงขององค์กร (72)
– รัฐบาล (72)
– NGO/NPO (72)
่ มวลชนหรือสือ (72)
– โปรแกรมสือ
– โปรแกรมการศึกษา (71)
▪ การสมัครสมาชิกเพือ
่ ส่งมอบโครงการ ArcGIS AEC (83)
เชิงอรรถ:
1. ไม่สามารถนาไปใช ้เพือ
่ แก ้ไข Enterprise Geodatabase ผ่าน Direct Connect ได ้
้ใน
2. ห ้ามใช การนาทาง
3. ให ้สิทธิการใช ้สาหรับการใช ้งานส่วนบุคคลทีไ่ ม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านัน
้
ี่ กน 1 เครือ
4. – จากัดเพียงเซิรฟ
์ เวอร์สแ
่ ง
– สามารถทาการติดตัง้ บนเครือ
่ งทีแ
่ ยกต่างหากได ้
5–10. สงวนสิทธิ์
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่ ทีส
11. แอปพลิเคชัน
่ ร ้างด ้วย AppStudio for ArcGIS Standard จะอยูภ
่ ายใต ้ข ้อตกลงในการใช ้งานสาหรับ ArcGIS
Runtime Standard Level
12. สงวนสิทธิ์
13. อนุญาตให ้ใช ้เป็ นสิทธิการใช ้คู่ (Dual Use)
14. อาจนาไปใช ้เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการนาทาง
15. อนุญาตให ้ใช ้เป็ นสิทธิการใช ้งาน (Deployment License)
16. ลูกค ้าสามารถใช ้ SDKs หรือ APIs เพือ
่ สร ้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิม
่ และเผยแพร่
และให ้สิทธิแก่ผู ้ใช ้งานปลายทางของตนให ้สามารถใช ้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิม
่ เหล่านัน
้ ในทีใ่ ดก็ตามทีไ่ ม่ถก
ู ห ้ามภายใต ้
ข ้อบังคับด ้านการส่งออก
17. ลูกค ้าต ้องไม่เผยแพร่ Oracle JDBC Driver หรือเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องทีร่ วมอยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี้ Oracle
เป็ นผู ้ได ้รับผลประโยชน์ทเี่ ป็ นบุคคลภายนอกของข ้อตกลงนีใ้ นส่วนทีเ่ กีย
่ วกับไดร์เวอร์ JDBC ของ Oracle
18.
่ มูลค่าเพิม
สิทธิการใช ้งานสาหรับการนาไปใช ้นัน
้ ใช ้ได ้สาหรับหนึง่ แอปพลิเคชัน
่ ต่อหนึง่ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์สาห
่ แบบสแตนด์อะโลน
รับแอปพลิเคชัน
่ บนอินเทอร์เน็ ตหรือแอปพลิเคชัน
่ มูลค่าเพิม
19. ห ้ามใช ้สิทธิการใช ้สาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
่ บนเซิรฟ
์ เวอร์
20. อนุญาตให ้เป็ นสิทธิการใช ้งานสาหรับการเผยแพร่ตอ
่
21. ดูทข
ี่ ้อตกลงหลัก http://www.esri.com/legal/software-license
ื่
ในเรือ
่ งข ้อกาหนดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช ้งานสาหรับสิทธิการใช ้งานของผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
22. a. ผู ้ใช ้งานต ้องได ้รับสิทธิการใช ้ในซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine สาหรับ Windows/Linux หรือซอฟต์แวร์ ArcGIS
่ ArcGIS
Desktop อืน
่ ๆ (Basic, Standard หรือ Advanced) เพือ
่ ให ้ได ้รับสิทธิในการประมวลผลแอปพลิเคชัน
Engine บนคอมพิวเตอร์ 1 เครือ
่ ง และ
ั่ ขยาย ArcGIS Engine สาหรับ Windows/Linux ร่วมกับซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop
b. ต ้องไม่ใช ้ฟั งก์ชน
่ มูลค่าเพิม
่ มูลค่าเพิม
เพือ
่ ประมวลผลแอปพลิเคชัน
่ ArcGIS Engine ผู ้ใช ้งานเดีย
่ วสามารถมีแอปพลิเคชัน
่ ArcGIS
Engine หลายตัวติดตัง้ อยูบ
่ นคอมพิวเตอร์ 1 เครือ
่ ง และใช ้โดยผู ้ใช ้คนนัน
้ เท่านัน
้
่ สารระบบ
23. ระบบเพือ
่ การสือ
่ สารแบบทางเดียว, read-only, ระบบต่อระบบ
a. ลูกค ้าสามารถใช ้การเข ้าสูร่ ะบบบริการพืน
้ ฐานเพือ
่ ให ้สามารถสือ
จาก ArcGIS Enterprise ไปยังบุคลลทีส
่ าม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค ้า
ื่ ผู ้เรียกดูหรือข ้อมูลรับรองผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
ื่ ระดับ 1
ลูกค ้าสามารถใช ้ข ้อมูลรับรองผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
เป็ นข ้อมูลการเข ้าสูร่ ะบบบริการพืน
้ ฐานจนกว่า Esri จะใช ้ข ้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง
ื่ ผู ้เรียกดูหรือข ้อมูลรับรองผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
ื่ ระดับ 1 ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ข ้อมูลรับรองผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
ซึง่ ใช ้เป็ นข ้อมูลรับรองการเข ้าสูร่ ะบบบริการพืน
้ ฐาน
่ อาจไม่สามารถเข ้าถึงระบบได ้
อาจใช ้สาหรับการรวมระบบกับระบบเท่านัน
้ และผู ้ใช ้ทีไ่ ม่ได ้ตัง้ ชือ
่ สารสองทาง, read-write และระบบต่อระบบ
b. ลูกค ้าสามารถใช ้การเข ้าสูร่ ะบบบริการมาตรฐานเพือ
่ ให ้สามารถสือ
ระหว่าง ArcGIS Enterprise กับบุคคลทีส
่ าม, ระบบธุรกิจองค์กรในองค์กรของลูกค ้า
ื่ ผู ้มีสท
ิ ธิแ
ื่ ระดับ 2
ลูกค ้าสามารถใช ้ข ้อมูลรับรองผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
์ ก ้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข ้อมูลรับรองผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
เป็ นข ้อมูลการเข ้าสูร่ ะบบบริการมาตรฐานจนกว่า Esri จะใช ้ข ้อมูลรับรองการล็อกอินการบริการจริง
ื่ ผู ้มีสท
ิ ธิแ
ื่ ระดับ 2 ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ข ้อมูลรับรองผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
์ ก ้ไข (หรือสูงกว่า) หรือข ้อมูลรับรองผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
ซึง่ ใช ้เป็ นข ้อมูลรับรองการเข ้าสูร่ ะบบบริการมาตรฐาน
่ อาจไม่สามารถเข ้าถึงระบบได ้
อาจใช ้สาหรับการรวมระบบกับระบบเท่านัน
้ และผู ้ใช ้ทีไ่ ม่ได ้ตัง้ ชือ
24. ซอฟต์แวร์ สามารถถูกนาไปใช ้เฉพาะเพือ
่ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา การทดสอบ
่ มูลค่าเพิม
และการสาธิตแอปพลิเคชัน
่ ต ้นแบบ และสร ้างแคชแผนทีเ่ ท่านัน
้
ลูกค ้าสามารถใช ้แอปพลิเคชันมูลค่าเพิม
่ และแคชของแผนที่ พร ้อมด ้วยสิทธิการใช ้ ArcGIS Enterprise Staging
Server และสิทธิการใช ้ Deployment Server
ซอฟต์แวร์และข ้อมูลสามารถติดตัง้ บนเครือ
่ งคอมพิวเตอร์หลายเครือ
่ งสาหรับการใช ้โดยผู ้สมัครสมาชิกทีเ่ ป็ นนักพัฒน
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25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33–38.
39.
40–46.
47.
48–53.
54.
55–63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

า ArcGIS ทีม
่ ก
ี ารเป็ นสมาชิกแบบ Builder หรือการเป็ นสมาชิกขัน
้ สูงกว่า
โดยมีการให ้สิทธิการใช ้งานสาหรับซอฟต์แวร์อน
ื่ ทัง้ หมดเป็ นแบบสิทธิการใช ้งานเดีย
่ ว
สงวนสิทธิ์
ฐานข ้อมูลภูมส
ิ ารสนเทศมีการจากัดข ้อมูลของลูกค ้าไว ้ที่ 10 กิกะไบต์
สงวนสิทธิ์
่ ทีน
่ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ
การใช ้งานพร ้อมกันของผู ้ใช ้ในแอปพลิเคชัน
่ อกเหนือไปจากแอปพลิเคชัน
ArcGIS GIS Server Workgroup นัน
้ จากัดไว ้ที่ 10 ราย ข ้อจากัดนีร้ วมถึงการใช ้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop
่ ของบุคคลทีส
่ มต่อโดยตรงกับฐานข ้อมูลภูมส
ซอฟต์แวร์ ArcGIS Engine และแอปพลิเคชัน
่ ามทีเ่ ชือ
ิ ารสนเทศใดๆ
ของ ArcGIS Enterprise Workgroup หรือ ArcGIS GIS Server Workgroup
่ มต่อจากเว็บแอปพลิเคชัน
่
ไม่มก
ี ารจากัดจานวนของการเชือ
ั่ ทีร่ องรับ SQL Server Express เท่านัน
ซอฟต์แวร์นส
ี้ ามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเวอร์ชน
้
ั่ ทีร่ องรับถูกระบุไว ้พร ้อมกับข ้อกาหนดระบบสาหรับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Esri
เวอร์ชน
การใช ้งานถูกจากัดจานวนข ้อมูลสูงสุดของลูกค ้าไว ้ที่ 10 กิกะไบต์
จะต ้องติดตัง้ ส่วนประกอบทัง้ หมดบนเครือ
่ งเซิรฟ
์ เวอร์เครือ
่ งเดียว
รวมสิทธิการใช ้งานสาหรับเฟลโอเวอร์ไว ้ด ้วย
สงวนสิทธิ์
สงวนสิทธิ์
ั่ ใด ๆ ร่วมกับ ArcGIS GIS Server ไม่ได ้รับอนุญาตให ้นามาใช ้งานกับ ArcGIS GIS Server Basic
การแก ้ไขฟั งก์ชน
และ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic
สงวนสิทธิ์
่ มูลค่าเพิม
ลูกค ้าสามารถพัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคชัน
่ ทีใ่ ช ้ Esri File Geodatabase API
ให ้กับผู ้ใช ้งานของลูกค ้าได ้
สงวนสิทธิ์
สงวนสิทธิ์
สงวนสิทธิ์
แอปพลิเคชันมูลค่าเพิม
่ สาหรับ Web Deployment จะต ้องนามาใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ ของ Esri
สามารถใช ้เทคโนโลยีของบุคคลทีส
่ ามร่วมกับแอปพลิเคชันมูลค่าเพิม
่ ได ้ตราบใดทีแ
่ อปพลิเคชันมูลค่าเพิม
่ ถูกนามาใช ้ร่
วมกับผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ ของ Esri อยูเ่ สมอ
สามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆของ Esri เท่านัน
้ เทคโนโลยีของบุคคลทีส
่ ามอาจนามาใช ้ร่วมกับ ArcGIS Earth
ได ้ ตราบใดที่ ArcGIS Earth ถูกนามาใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ ของ Esri อยูเ่ สมอ
เฉพาะลูกค ้าทีเ่ ป็ นสมาชิก ArcGIS Online ทีย
่ ังคงใช ้งานอยู่ อาจทาการจัดเก็บผลลัพธ์รหัสภูมศ
ิ าสตร์ทส
ี่ ร ้างโดยบริการ
World Geocoding
จากัดจานวนรหัสภูมศ
ิ าสตร์ท ี่ 250,000 จีโอโค ้ด ต่อการเป็ นสมาชิกรายปี
้ข
ลูกค ้าสามารถใช ้อมูลทีส
่ ามารถเข ้าถึงได ้ผ่านบริการ Infographics
เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านัน
้ และไม่สามารถบันทึกข ้อมูลทีส
่ ามารถเข ้าถึงได ้ผ่านบริการนี้
สามารถนาไปใช ้เพือ
่ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรของลูกค ้า
สามารถนาไปใช ้เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาและการทดสอบขององค์กรของลูกค ้า
สามารถนาไปใช ้เพือ
่ วัตถุประสงค์ด ้านการสอนในองค์กรการศึกษา
้เพื
สามารถนาไปใช อ
่ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็ นการภายในขององค์กรของลูกค ้า
สงวนสิทธิ์
สามารถนาไปใช ้เพือ
่ การใช ้ส่วนบุคคล
่ มูลค่าเพิม
่ มูลค่าเพิม
ลูกค ้าอาจทาให ้บุคคลภายนอกสามารถใช ้แอปพลิเคชัน
่ ได ้โดยการแบ่งปั นแอปพลิเคชัน
่ แ
บบสาธารณะ และใช ้เครือ
่ งมือการแบ่งปั นเท่านัน
้
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่ มูลค่าเพิม
ลูกค ้าไม่สามารถใช ้การเป็ นสมาชิกนีเ้ พือ
่ ขับเคลือ
่ นแอปพลิเคชัน
่ สาหรับการใช ้งานภายในทางธุรกิจของตนไ
่ มูลค่าเพิม
ด ้ เว ้นแต่ลก
ู ค ้าจะเป็ นสถานศึกษาซึง่ ใช ้แอปพลิเคชัน
่ เฉพาะเพือ
่ วัตถุประสงค์ด ้านการสอน องค์กร NGO/NPO
่ หรือข่าวสาร
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัต ิ หรือองค์กรด ้านสือ
ลูกค ้าไม่ได ้รับอนุญาตให ้สร ้างกลุม
่ ส่วนตัวหรือเข ้าร่วมในกลุม
่ ส่วนตัวใด ๆ
้งานการใช
้แอปเพื
รวมสิทธิการใช
อ
่ การค ้า
ซึง่ ช่วยให ้ลูกค ้าสร ้างแอปพลิเคชันมูลค่าเพิม
่ สาหรับบุคคลทีส
่ ามโดยมีคา่ ธรรมเนียมได ้
ลูกค ้าสามารถใช ้การเป็ นสมาชิกประเภทนีใ้ นการสร ้างกลุม
่ หรือเข ้าร่วมในกลุม
่ ส่วนตัว
การเป็ นสมาชิกแต่ละรายจะถูกจากัดจานวนการค ้นหาทางภูมศ
ิ าสตร์
1,000,000 รายการต่อเดือนร่วมกับการเป็ นสมาชิกของลูกค ้า
การค ้นหาเหล่านีค
้ รอบคลุมทัง้ ข ้อมูลแผนทีฐ
่ านและการค ้นหารหัสภูมศ
ิ าสตร์
การกระทาข ้อมูลแผนทีฐ
่ านหนึง่ รายการเทียบเท่ากับคาขอตาราง 256x256 แปดรายการ
การค ้นหารหัสภูมศ
ิ าสตร์หนึง่ รายการเทียบเท่ากับหนึง่ ทีอ
่ ยูห
่ รือหนึง่ สถานที่ หากผลลัพธ์ถก
ู จัดเก็บในลักษณะใดก็ตาม
เช่น หลังจากการรวมรหัสภูมศ
ิ าสตร์ ผลลัพธ์ทถ
ี่ ก
ู จัดเก็บจะไม่นับเป็ นการจากัดจานวนการค ้นหา อย่างไรก็ตาม
การจัดเก็บใช ้เครดิตบริการ
สามารถอนุญาตให ้นักเรียนทีล
่ งทะเบียนแล ้วของสถาบันการศึกษาเข ้าถึง Online Services
ได ้โดยตรงและแบ่งปั นการเป็ นสมาชิกเดีย
่ วระหว่างนักเรียนทีล
่ งทะเบียนแล ้วได ้มากกว่าหนึง่ คน
เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการสอนเท่านัน
้
่ โดยไม่มค
ลูกค ้าสามารถอนุญาตให ้บุคคลทีส
่ ามใช ้แอปพลิเคชัน
ี า่ ธรรมเนียม
ื่ สามารถฝั งข ้อมูลประจาตัวของผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
ื่ ลงในสคริปต์ ArcGIS API สาหรับ
ผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
Python เฉพาะเพือ
่ วัตถุประสงค์ในการทาให ้ขัน
้ ตอนการทางานดาเนินไปโดยอัตโนมัตเิ ท่านัน
้ เพือ
่ นาไปใช ้โดยผู ้ใช ้ทีร่ ะ
ื่ แต่เพียงผู ้เดียวซึง่ ข ้อมูลประจาตัวของผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
ื่ ของตนมีการฝั งอยูใ่ นสคริปต์
บุชอ
ลูกค ้าต ้องใช ้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC แยกต่างหากสาหรับลูกค ้าแต่ละราย ("ไคลเอ็นต์")
ลูกค ้าสามารถ (i) ใช ้การสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC
เพียงอย่างเดียวเพือ
่ ทางานร่วมกับโครงการของไคลเอ็นต์ และ (ii)
ื่ ผู ้ใช ้เข ้าถึงการสมัครรับข ้อมูลการส่งมอบโครงการ AEC
ให ้ไคลเอ็นต์ทม
ี่ ช
ี อ
เพือ
่ ให ้ไคลเอ็นต์สามารถเข ้าถึงการสมัครสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC
ซึง่ ทางานร่วมกันในโครงการทีล
่ ก
ู ค ้าดาเนินการเพือ
่ ไคลเอ็นต์
่ เพือ
ไคลเอ็นต์ไม่สามารถใช ้สัญญาอนุญาตผู ้ใช ้ทีไ่ ด ้รับการตัง้ ชือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ ใด
ลูกค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดในการให ้บริการเหล่านีข
้ องไคลเอ็นต์และจะต ้องทาให ้แน่ใจว่
้ สุดลง
าไคลเอ็นต์ได ้หยุดการใช ้งานการเป็ นสมาชิกการส่งมอบโครงการ AEC เมือ
่ โครงการสิน
ไม่รวมถึงสิทธิการใช ้งานสาหรับการใช ้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสิทธิการใช ้งานสาหรับการใช ้ทีไ่ ม่ใช่เพือ
่ การค ้า
หรือการใช ้เพือ
่ การศึกษา
สิทธิการใช ้งานซอฟต์แวร์และการเป็ นสมาชิกทีม
่ ากับ ArcGIS Hub
้เพื
อาจสามารถใช อ
่ สนับสนุนการริเริม
่ ของชุมชนทีเ่ ปิ ดใช ้งานโดย ArcGIS Hub. ลูกค ้าอาจยินยอมให ้บุคคลสามฝ่ าย
ื่ ของ ArcGIS Hub เฉพาะเพือ
เป็ นผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
่ วัตถุประสงค์ในการมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเท่านัน
้
ลูกค ้าอาจยินยอมให ้พนักงาน ตัวแทน ทีป
่ รึกษา
ื่ ของ ArcGIS Hub เฉพาะเพือ
หรือผู ้รับงานตามสัญญาเป็ นผู ้ใช ้ทีร่ ะบุชอ
่ วัตถุประสงค์ของการจัดการ การกาหนดค่า
การบารุงรักษาและการสนับสนุนการริเริม
่ ของชุมชนผ่าน ArcGIS Hub
้สิ
้งานซอฟต์
ไม่อนุญาตให ้ใช ทธิการใช
แวร์และการเป็ นสมาชิกอืน
่ ๆ ทีม
่ ากับ ArcGIS Hub
ลูกค ้าอาจใช ้สิทธิการใช ้งานซอฟต์แวร์และการเป็ นสมาชิกทีม
่ ากับ ArcGIS Indoors เฉพาะเท่านัน
้ เพือ
่ เปิ ดใช ้งาน
ArcGIS Indoors ตามทีร่ ะบุไว ้ในเอกสารประกอบของ ArcGIS Indoor
ไม่อนุญาตให ้ใช ้สิทธิการใช ้งานซอฟต์แวร์และการเป็ นสมาชิกอืน
่ ๆ ทีม
่ ากับ ArcGIS Indoors
ห ้ามเข ้าถึงบริการ Parcel Fabric ซึง่ จัดให ้โดย ArcGIS Enterprise ยกเว ้นเสียแต่วา่ เป็ นการเข ้าถึงผ่าน ArcGIS Pro
Standard และ ArcGIS Pro Advanced
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