
Condicions d’ús específiques dels productes  

 

 

 
 

E300 (Catalan) 
      

Pàgina 1 de 6 February 11, 2022 
      

 

La llista següent conté condicions d’ús addicionals que són aplicables a Productes específics. Cada llista de 
Productes inclou una o diverses notes al peu de pàgina aplicables als Producte en qüestió. Aquestes notes al 
peu de pàgina complementen les condicions del Contracte. Les definicions per a cada nota al peu consten 
a continuació de la llista. Llevat que s’indiqui el contrari al Document de comanda aplicable, les extensions del 
Producte estaran subjectes al mateix àmbit d’ús que l’atorgat al Producte corresponent. A més de les definicions 
que s'inclouen al Contracte marc, s'aplicaran les definicions següents a les Condicions d’ús específiques dels 
productes: 
 
 "Autenticació" vol dir fer servir qualsevol mecanisme proporcionat per Esri que habiliti l'accés als serveis 

d'ubicació d'ArcGIS Platform. Consulteu la documentació sobre Seguretat i Autenticació 
(https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/) per consultar una llista 
actualitzada dels mecanismes d'Autenticació. 

 
Productes d’escriptori 
 ArcGIS Desktop (Advanced, Standard o Basic) (26) 
 ArcGIS Earth (20; 65) 
 ArcGIS Explorer Desktop (20) 
 ArcGIS for AutoCAD (20) 
 ArcPad (13) 
 ArcReader (20) 
 ArcGIS for Personal Use (3; 26) 
 ArcGIS CityEngine (78) 
 
Productes de servidor 
 ArcGIS Enterprise 
 ▪ Standard o Advanced (17; 21; 23; 31; 87) 
 ▪ Workgroup Standard o Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87) 
 ▪ ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Basic (31; 39) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (26; 28; 29; 30) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39) 
 ▪ ArcGIS Maritime (2) 
 Servidors de capacitats opcionals d'ArcGIS Enterprise: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server 

Standard (31) 
 Servidors de capacitats opcionals d'ArcGIS Enterprise Workgroup: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server 

Standard (4) 
 ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87) 
 ArcGIS World Geocoder Basic (67) 
 
Productes per a desenvolupadors 
 Subscripció a ArcGIS Developer 
 ▪ Tots els plans (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97) 
  – Subscripcions actives amb una data d'inici efectiva anterior al 27 de gener de 2021 (79) 
  – Subscripcions actives amb una data d'inici efectiva posterior al 26 de gener de 2021 (88) 
 ▪ Plans Builder, Professional, Premium o Enterprise (77; 92) 
 ▪ Pla Essentials (90) 
 ▪ ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19) 
 ▪ ArcGIS Runtime SDK per a Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt o WPF (16; 19) 
 ▪ ArcGIS Engine Developer Kit i Extensions (16; 19; 22; 26) 
 ▪ ArcGIS API for JavaScript (16; 64) 
 ▪ ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (16; 19) 

https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/
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 Llicència d'implementació d'ArcGIS Runtime per a Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt o WPF 
 ▪ Lite (15) 
 ▪ Basic o Standard (1; 14; 15; 18) 
 ▪ Advanced (14; 15; 18) 
 Llicència d'implementació d'ArcGIS Engine per a Windows o Linux i extensions (15; 22; 26) 
 Esri File Geodatabase API (47) 
 
Mòbil 
 ArcGIS Navigator (14) 
 
Altres 
 ArcGIS Hub (85) 
 ArcGIS Indoors (86) 
 ArcGIS Indoors Maps (99; 100) 
 ArcGIS Indoors Spaces (100; 101) 
 ArcGIS IPS (100) 
 Usuari d'ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud gratuït (74) 
 ArcGIS Insights (17) 
 Llicència de Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33) 
 
Serveis en línia 
 Les subscripcions a ArcGIS Online estan disponibles a través de diversos Programes de vendes: 
 ▪ Programes comercials minoristes, EA i governamentals (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96) 
 ▪ Programes educatius (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96) 
 ▪ Programes sense ànim de lucre (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96) 
 Pla públic (66; 68; 74; 75; 76; 80) 
 Els clients inclosos en les categories següents tenen aquests drets addicionals: 
 ▪ Comerç al detall (72) 
 ▪ Contractes d’empresa (72) 
 ▪ Govern (72) 
 ▪ Organització no governamental o sense ànim de lucre (72) 
 ▪ Programes de premsa o de mitjans de comunicació (72) 
 ▪ Programes educatius (71) 
 Subscripció a ArcGIS AEC Project Delivery (83) 
 ArcGIS Velocity (25) 
 
Notes al peu de pàgina: 

1. No es pot fer servir per editar una base de dades geogràfica a través de Direct Connect. 
2. No s’ha d’utilitzar per a navegació. 
3. Llicència només per a ús personal no comercial. 
4. – Limitat a un servidor de 4 nuclis. 
 – Es pot instal·lar en un ordinador independent. 

5–10. Reservat. 
11. Les aplicacions integrades amb ArcGIS AppStudio Developer Edition estan subjectes a les condicions 

d’ús de la Llicència d'implementació d'ArcGIS Runtime. 
12. Reservat. 
13. Concedit sota Llicència d’ús doble. 
14. Es pot utilitzar per a la navegació. 
15. Concedit sota Llicència d’implementació. 
16. El Client pot utilitzar els kits de desenvolupament de programari (SDK) o les API per crear Aplicacions de 

valor afegit i distribuir i atorgar llicències d’aquestes Aplicacions de valor afegit als seus usuaris finals 
perquè les utilitzin en qualsevol lloc que no estigui prohibit en virtut de les normatives d’exportació 
aplicables. 

17. El client no redistribuirà biblioteques d'Oracle Instant Client ni la documentació inclosa amb aquest 
Producte. Oracle és un tercer beneficiari d’aquest Contracte en relació únicament amb l'ús del Client de 
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les biblioteques d'Oracle Instant Client. La Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) no 
s'aplicarà a l'ús del Client de les biblioteques d'Oracle Instant Client. 

18. La Llicència d’implementació és per Aplicació de valor afegit i ordinador per a aplicacions independents. 
19. La llicència no es podrà utilitzar per desenvolupar Aplicacions de valor afegit basades en Internet 

o servidors. 
20. Concedit sota Llicència de redistribució. 
21. Consulteu el Contracte marc https://www.esri.com/legal/software-license per veure les condicions d’ús 

addicionals per a Llicències d’usuari designat. 
22. a. Un usuari final ha d’adquirir una llicència d’ArcGIS Engine per a Programari del Windows/Linux 

o altre Programari ArcGIS Desktop (Basic, Standard o Advanced) per obtenir el dret a executar una 
aplicació d’ArcGIS Engine en un ordinador. 

 b. Les extensions d’ArcGIS Engine per al Windows/Linux no es podran utilitzar en combinació amb el 
Programari ArcGIS Desktop per executar Aplicacions de valor afegit d’ArcGIS Engine. Un usuari 
individual podrà tenir instal·lades diverses Aplicacions de valor afegit d’ArcGIS Engine en un sol 
ordinador només per al seu ús exclusiu. 

23. Comunicació entre sistemes 
a. Els clients poden utilitzar dades d’inici de sessió en un servei bàsic per habilitar comunicacions de 

sistema a sistema unidireccionals i només de lectura des d’ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online 
a altres sistemes empresarials de tercers de l’organització del Client. El Client podrà utilitzar 
Credencials d’usuari designat de tipus Visualitzador o Credencials d’usuari designat de nivell 1 com 
a inici de sessió en un servei bàsic fins que Esri implementi credencials d’inici de sessió en un servei 
real. Unes Credencials d’usuari designat de tipus Visualitzador o unes Credencials d’usuari designat 
de nivell 1 específiques utilitzades com a credencials d’inici de sessió en un servei bàsic només es 
podran utilitzar amb finalitat d’integració de sistema a sistema, i no les podrà utilitzar un Usuari 
designat per accedir al sistema. 

b. El Client podrà utilitzar dades d’inici de sessió en un servei estàndard per habilitar comunicacions de 
sistema a sistema bidireccionals i només de lectura entre ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online i altres 
sistemes empresarials de tercers de l’organització del Client. El Client podrà utilitzar Credencials 
d’usuari designat de tipus Editor (o superior) o Credencials d’usuari designat de nivell 2 com a inici 
de sessió en un servei estàndard fins que Esri implementi credencials d’inici de sessió en un servei 
real. Unes Credencials d’usuari designat de tipus Editor (o superior) o Credencials d’usuari designat 
de nivell 2 específiques utilitzades com a credencials d’inici de sessió en un servei estàndard només 
es podran utilitzar amb finalitat d’integració de sistema a sistema i no les podrà utilitzar un Usuari 
designat per accedir al sistema. 

24. El Programari només es podrà utilitzar amb finalitats de desenvolupament, proves i demostració d’un 
prototipus d’Aplicació de valor afegit, i per crear memòries cau d'assignació. El Client podrà utilitzar 
Aplicacions de valor afegit i memòries intermèdies de mapes amb Llicències de servidor de proves 
i Llicències de servidor d’implementació d’ArcGIS Enterprise. El Programari i les Dades es podran 
instal·lar en diversos ordinadors perquè els utilitzin Subscriptors d’ArcGIS Developer amb subscripcions 
Builder o de pla superior; la resta de Programari es concedeix sota Llicència d’ús únic. 

25. Una subscripció a ArcGIS Velocity inclou una determinada capacitat d'emmagatzematge i càlcul 
o elements tal com es descriu al Document de comanda. Quan el Client crea serveis d'ArcGIS Velocity, 
s'utilitza capacitat de càlcul i emmagatzematge, fins a arribar a la capacitat total disponible. Els Clients 
amb nivell de llicència Advanced poden comprar un nombre limitat d'Unitats d'elements d'ArcGIS Velocity 
i Unitats d'emmagatzematge d'ArcGIS Velocity per augmentar la seva capacitat. Els Clients amb nivell 
de llicència Dedicated poden comprar Unitats d'emmagatzematge d'ArcGIS Velocity i Unitats de càlcul 
d'ArcGIS Velocity addicionals segons sigui necessari. Esri informarà l’administrador del compte de 
subscripció del Client quan el consum de càlcul arribi aproximadament al 75 % o quan el consum 
d'emmagatzematge arribi aproximadament al 50 % de la capacitat assignada a través de la subscripció 
del Client. Esri es reserva el dret de suspendre la creació del Client de serveis addicionals d'ArcGIS 
Velocity o suspendre els serveis existents d'ArcGIS Velocity si el Client ha utilitzat tota la seva capacitat 
de càlcul o emmagatzematge. Esri restablirà ràpidament l’accés del Client als seus serveis d’ArcGIS 
Velocity un cop el Client hagi adquirit Unitats de càlcul, d'elements o d’emmagatzematge addicionals. 

26. La base de dades geogràfica està limitada a 10 gigabytes de dades del Client. 
27. Reservat. 

https://www.esri.com/legal/software-license
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28. L’ús està limitat a 10 usuaris finals simultanis d’aplicacions diferents de les aplicacions d’ArcGIS 
Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Aquesta restricció inclou l’ús del Programari 
ArcGIS Desktop, el Programari ArcGIS Engine i aplicacions de tercers que es connectin directament 
a qualsevol base de dades geogràfica d’ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. 
No hi ha limitacions en el nombre de connexions des d’aplicacions web. 

29. El Programari requereix una versió compatible d’SQL Server Express. Les versions compatibles 
apareixen indicades als requeriments del sistema de cada producte al lloc web d’Esri. 

30. L’ús està restringit a un màxim de 10 gigabytes de dades del Client. Tots els components han d’estar 
instal·lats en un sol servidor. 

31. Inclou una Llicència de commutació per error. 
32. L’ús d’aquest Programari no inclou una llicència de pilot (per exemple, FAA, EASA, etc.) per a operar 

un dron. 
33. El client només podrà utilitzar l'emmagatzematge en línia subministrat amb aquest Programari per 

a emmagatzemar el Contingut del client recollit o tractat mitjançant aquest Programari. 
34–38. Reservat. 

39. L’ús de les funcionalitats d’edició incloses amb ArcGIS GIS Server no està permès amb ArcGIS GIS 
Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic. 

40–46. Reservat. 
47. El Client podrà desenvolupar i distribuir Aplicacions de valor afegit que utilitzin Esri File Geodatabase API 

als seus usuaris finals. 
48–63. Reservat. 

64. Les Aplicacions de valor afegit per a la implementació web s’han d'utilitzar conjuntament amb altres 
Productes d’Esri. També es poden utilitzar tecnologies de tercers conjuntament amb Aplicacions de valor 
afegit a condició que aquestes aplicacions s’utilitzin sempre amb altres Productes d’Esri. 

65. Només es poden utilitzar amb altres Productes d’Esri. També es poden utilitzar tecnologies de tercers 
conjuntament amb ArcGIS Earth a condició que ArcGIS Earth s’utilitzi sempre amb altres Productes 
d’Esri. 

66. Només els Clients amb una subscripció activa a Serveis en línia podran emmagatzemar els resultats 
geocodificats que genera el Servei de geocodificació mundial. 

67. Limitat a 250.000.000 geocodificacions per subscripció anual. 
68. El Client podrà utilitzar les dades accessibles a través d’Infographics Service només per a visualització 

i no podrà desar cap dada accessible a través d’aquest servei. 
69. Es pot utilitzar amb qualsevol finalitat comercial de l’organització del Client. 
70. Es pot utilitzar amb finalitats de desenvolupament i prova de l’organització del Client. 
71. Es pot utilitzar amb finalitats d’ensenyament en entitats educatives. 
72. Es pot utilitzar amb finalitats comercials internes de l’organització del Client. 
73. Reservat. 
74. Es pot utilitzar per a ús personal. 
75. El Client pot permetre l’ús per part de tercers d’Aplicacions de valor afegit només si comparteix 

públicament aquestes Aplicacions de valor afegit mitjançant Eines d’ús compartit. El Client no pot utilitzar 
aquesta subscripció per potenciar una Aplicació de valor afegit per al seu propi ús empresarial intern, 
a menys que el Client sigui una institució educativa que utilitzi l’Aplicació de valor afegit només amb 
finalitats d’ensenyament, una ONG o organització sense ànim de lucre apta, o una organització de 
mitjans de comunicació o premsa. 

76. El Client no podrà crear grups privats ni participar en grups privats. 
77. Inclou una Llicència d'implementació d'aplicació comercial. 

▪ Es requereix una Llicència d'implementació d'aplicació comercial en els casos següents: 
– El Client implementa Aplicacions de valor afegit que generen ingressos que no estan destinades 

únicament a fer-se servir amb una llicència d'ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise i que encara no 
s'han migrat perquè utilitzin Autenticació de serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform. 

▪ No es requereix una Llicència d'implementació d'aplicació comercial en els casos següents: 
– El client implementa Aplicacions de valor afegit que generen ingressos destinades únicament a fer-

se servir amb una llicència d'ArcGIS Online i/o ArcGIS Enterprise. Aquestes Aplicacions de valor 
afegit no requereixen l'ús d'Autenticació de serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform. 

78. Inclou una Llicència d'implementació d'aplicació comercial. 
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79. Cada subscripció estarà limitada a 1.000.000 de transaccions de geocerca al mes juntament amb la 
subscripció del Client. Les transaccions inclouen transaccions de mapes base i cerca de geocodificació. 
Una transacció de dades de mapes base és equivalent a vuit sol·licituds de peça de 256x256. 
Una transacció de cerca de geocodificació és equivalent a una adreça o un lloc. Si els resultats 
s’emmagatzemen de manera similar a com després d’una geocodificació de lot, els resultats 
emmagatzemats no es computen a efectes del límit de transaccions. No obstant això, l’emmagatzematge 
consumeix Crèdits de servei. Per a transaccions superiors a 1.000.000 al mes, truqueu a l'equip de 
vendes d'Esri o al distribuïdor local per obtenir informació detallada. 

80. Pot permetre l’accés directe d’estudiants registrats d’una institució educativa a Serveis en línia i compartir 
una sola subscripció entre diversos estudiants registrats només per a fins d'ensenyament. 

81. Reservat. 
82. Un Usuari designat pot integrar les seves Credencials d’usuari designat en un ArcGIS API for Python 

únicament amb la finalitat d’automatitzar un flux de treball que utilitzarà exclusivament l’Usuari designat 
les Credencials d’usuari designat del qual estiguin integrades al script. 

83. El Client utilitzarà una Subscripció a AEC Project Delivery per a cada consumidor del Client 
(«Consumidor»). El Client podrà (i) utilitzar la Subscripció a AEC Project Delivery únicament per 
col·laborar en un treball de projecte amb el Consumidor; i (ii) proporcionar al Consumidor amb Usuari 
designat accés a la Subscripció a AEC Project Delivery per col·laborar en un treball de projecte que el 
Client realitzi per al Consumidor. El Consumidor no podrà utilitzar la Llicència d'usuari designat amb 
qualsevol altre finalitat. El Client és l’únic responsable del compliment per part del Consumidor 
d’aquestes condicions i s’assegurarà que el Consumidor deixi d’utilitzar la Subscripció a AEC Project 
Delivery quan el projecte finalitzi. 

84. Reservat. 
85. Les subscripcions i llicències de programari que s’inclouen a ArcGIS Hub només es poden utilitzar per 

donar suport a les iniciatives comunitàries habilitades pe ArcGIS Hub. Els clients poden permetre que 
tercers siguin Usuaris designats d’ArcGIS Hub amb l’única finalitat de participar en activitats 
comunitàries. Els clients poden permetre que empleats, agents, consultors o contractistes siguin Usuaris 
designats d’ArcGIS Hub amb l’única finalitat d’administrar, configurar, mantenir i donar suport a iniciatives 
comunitàries mitjançant ArcGIS Hub. No es permet cap altre ús de les subscripcions i llicències de 
programari que s’inclouen a ArcGIS Hub. 

86. El client pot utilitzar les subscripcions i llicències de programari que s’inclouen a ArcGIS Indoors només 
per habilitar les capacitats d’ArcGIS Indoors que es defineixen a la Documentació d’ArcGIS Indoors. No 
es permet cap altre ús de les subscripcions i llicències de programari que s’inclouen a ArcGIS Indoors. 

87. L’accés als serveis de Parcel Fabric que proporciona ArcGIS Enterprise està prohibit, llevat que sigui 
a través d’ArcGIS Pro Standard i ArcGIS Pro Advanced. 

88. Els límits de la Subscripció es determinen en funció dels Plans de sol·licituds de serveis disponibles. 
89. El Client pot distribuir a tercers Aplicacions de valor afegit que generen ingressos que accedeixin 

a Serveis en línia mitjançant Autenticació de Serveis en línia. Totes les Aplicacions de valor afegit que 
generen ingressos han d'utilitzar Autenticació en accedir a Serveis en línia. Tret del que s'estableix a la 
nota al peu de pàgina 77, els Clients que estan en procés de migrar les Aplicacions de valor afegit que 
generen ingressos perquè utilitzin serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform han de tenir una Llicència 
d'implementació d'aplicació comercial fins que s'hagi completat la migració als serveis d'ubicació 
d'ArcGIS Platform. 

90. El Client pot tenir diverses subscripcions a la seva organització amb finalitats de desenvolupament 
i prova. El Client només pot utilitzar una subscripció a la seva organització per fer-la servir amb 
Aplicacions de valor afegit implementades. 

91. La data màxima en què els desenvolupadors d'Aplicacions de valor afegit les han de migrar perquè 
utilitzin Claus d'API depèn del següent: 

 a. Les API de client (com ara JavaScript 4.x i qualsevol versió d'SDK de Runtime, REST, biblioteques 
de cartografia de codi obert d'Esri i biblioteques de cartografia de codi obert de tercers compatibles) 
són necessàries per utilitzar els serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform a les seves aplicacions a partir 
del 30 d'abril del 2022. 

 b. L'API 3.x de JavaScript és necessària per utilitzar els serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform a les 
seves aplicacions a partir del 31 de desembre del 2022. 

92. El Client només té permès crear grups privats o participar en grups privats en el desenvolupament i la 
prova de la Subscripció d'organització a ArcGIS Online inclosa amb la Subscripció a ArcGIS Developer. 
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93. Inclou els Crèdits de servei descrits al Document de comanda aplicable. Cada Crèdit de servei atorga al 
Client el dret de consumir una quantitat específica de Serveis en línia, que pot variar en funció dels 
Serveis en línia que utilitzi el Client. A mesura que el Client consumeixi Serveis en línia, els Crèdits de 
servei es carregaran automàticament a la subscripció del Client fins que s’arribi al nombre màxim de 
Crèdits de servei disponibles. El Client podrà adquirir Crèdits de servei addicionals si es necessari. 
Esri informarà l’administrador del compte de subscripció del Client quan el consum de Crèdits de servei 
d’aquest arribi aproximadament al 75% dels Crèdits de servei assignats a través de la subscripció del 
Client. Esri es reserva el dret de suspendre l’accés del Client a Serveis en línia que consumeixin Crèdits 
de servei quan el Client hagi consumit tots els seus Crèdits de servei. Esri restablirà immediatament 
l’accés del Client als seus Serveis en línia quan el Client hagi adquirit Crèdits de servei addicionals. 

94. El Client pot comprar Plans de sol·licituds de serveis de prepagament. Els Plans de sol·licituds de serveis 
de prepagament permeten que el Client consumeixi Serveis en línia. Quan un Client consumeix Serveis 
en línia, es descompten les Tarifes de sol·licituds de serveis automàticament de la subscripció del Client. 
L'import varia en funció dels Serveis en línia que utilitza el Client, fins a l'import màxim prepagat 
disponible. Esri informarà l’administrador del compte de subscripció del Client quan el consum del Client 
arribi aproximadament al 75 % del Pla de sol·licituds de serveis prepagat que hagi comprat. El Client pot 
triar si vol permetre que es continuï accedint als serveis d'ubicació d'ArcGIS Platform després de 
consumir el 100 per cent del Pla de sol·licituds de serveis de prepagament habilitant superàvits. 
Si s'habiliten els superàvits, el Client és responsable de pagar els costos associats a l'ús dels serveis 
d'ubicació d'acord amb les tarifes aplicables. Cada mes Esri enviarà automàticament la factura dels 
pagaments pendents d'acord amb les condicions de pagament aplicables per l'import que sobrepassi el 
Pla de sol·licituds de serveis de prepagament comprat. Esri es reserva el dret de suspendre l'accés del 
Client a ArcGIS Platform si el Client té un import vençut. Si el Client no habilita el superàvit, Esri es 
reserva el dret de suspendre l’accés del Client a Serveis en línia que requereixin Sol·licituds de serveis 
quan el Client hagi consumit tot l'import pagat del Pla de sol·licituds de serveis prepagat. Esri restablirà 
immediatament l’accés del Client als seus Serveis en línia quan el Client hagi pagat l'accés als Serveis 
en línia. 

95. El Client pot comprar Plans de sol·licituds de serveis de pagament per consum. No hi ha cap límit pel que 
fa a les Sol·licituds de serveis que pot consumir un Client si ha comprat el Pla de sol·licituds de serveis 
de pagament per consum. 

96. El Client pot utilitzar els serveis d'ArcGIS Image només per a l'accés interactiu i no programàtic d'usuaris 
nominals. No es permet l'ús programàtic dels serveis de l'ArcGIS Image (com ara, la classificació per lots, 
l'aprenentatge profund, etc. o exportar volums de dades superiors a 10 MB a la vegada). 

97. Els usuaris finals del Client a qui se'ls sol·licita una clau d'API per utilitzar-la amb una Aplicació de valor 
afegit de tercers han de generar aquestes claus d'API mitjançant una Subscripció a ArcGIS Developer. 
En aquest cas no es permeten claus d'API generades mitjançant un compte d'ArcGIS Online. 

98. Reservat. 
99. Els tipus d'usuaris inclosos amb ArcGIS Indoors Maps només tenen llicència per utilitzar-se per habilitar 

les funcions com es defineix a la documentació dels productes d'ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors 
Spaces i ArcGIS IPS. 

100. Les Aplicacions de valor afegit de tercers creades específicament per habilitar funcions d'ArcGIS 
Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces i ArcGIS IPS per a la cartografia d'interiors, la cerca de camins, 
la navegació, l'assignació de rutes o el posicionament es poden utilitzar amb els tipus d'usuaris 
proporcionats amb l'ArcGIS Indoors Maps. 

101. Per utilitzar Workspace Reservations o Space Planner, cal una llicència d'ArcGIS Indoor Spaces. 
 


