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
 בנוסף. הרחבות של מוצרים כפופות לאותו היקף שימוש שנקבע עבור המוצר המתאים,אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה הרלוונטי
: ההגדרות הבאות יחולו על תנאי השימוש הספציפיים למוצר,להגדרות שסופקו בהסכם הראשי
 ראה מסמכי תיעוד.ArcGIS Platform  המאפשר גישה לשירותי המיקום של,Esri ידי- "אימות" פירושו שימוש בכל מנגנון שסופק על
( לקבלתhttps://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/) בנושא אבטחה ותיעוד
.(הרשימה העדכנית של מנגנוני האימות
מוצרי שולחן עבודה
(26) (Basic  אוAdvanced, Standard) ArcGIS Desktop 
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) 
מוצרי שרת
ArcGIS Enterprise 
(87 ;31 ;23 ;21 ;17) Advanced  אוStandard ▪
(87 ;30 ;29 ;28 ;26 ;23 ;21) Advanced  אוWorkgroup Standard ▪
(31) (Advanced  אוStandard) ArcGIS GIS Server ▪
ArcGIS GIS Server Basic (31; 39) ▪
(26; 28; 29; 30) (Advanced  אוStandard) ArcGIS GIS Server Workgroup ▪
ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39) ▪
ArcGIS Maritime (2) ▪
:ArcGIS Enterprise  שרתי יכולות אופציונליות של
ArcGIS Notebook Server- וArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server ▪
Standard (31)
:ArcGIS Enterprise Workgroup  שרתי יכולות אופציונליות של
ArcGIS Notebook Server- וArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server ▪
Standard (4)
ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87) 
ArcGIS World Geocoder Basic (67) 
מוצרים למפתחים
ArcGIS Developer- מינוי ל
(97 ;95 ;94 ;91 ;89 ;77 ;68 ;66 ;26 ;24 ;16) ▪ כל התוכניות
(79) 2021  בינואר27 – מינויים פעילים עם תאריך התחלה אפקטיבי לפני
(88) 2021  בינואר26 – מינויים פעילים עם תאריך התחלה אפקטיבי אחרי
(92 ,77) Enterprise  אוPremium ,Professional ,Builder ▪ תוכניות
(90) Essentials ▪ תוכנית
ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19) ▪
WPF (16; 19)  אוAndroid, iOS, Java, macOS, .NET, Qt  עבורArcGIS Runtime SDK ▪
(26 ;22 ;19 ;16)  והרחבותArcGIS Engine Developer Kit ▪
ArcGIS API for JavaScript (16; 64) ▪
(19 ;16) Procedural Runtime- וArcGIS CityEngine SDK ▪
WPF  אוQt ,.NET ,Mac OS X ,Java ,iOS ,Android  עבורArcGIS Runtime Deployment  רישיון
Lite (15) ▪
Standard (1; 14; 15; 18)  אוBasic ▪
Advanced (14; 15; 18) ▪
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 רישיון פריסה של  ArcGIS Engineעבור  Windows/Linuxוהרחבות )(26 ;22 ;15
Esri File Geodatabase API (47) 
התקנים ניידים
ArcGIS Navigator (14) 
אחר
ArcGIS Hub (85) 
ArcGIS Indoors (86) 
ArcGIS Indoors Maps (99; 100) 
ArcGIS Indoors Spaces (100; 101) 
ArcGIS IPS(100) 
 משתמש בחינם של (74) ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud
ArcGIS Insights (17) 
 רישיון (33 ;32) Site Scan for ArcGIS Operator
שירותים מקוונים
 מינויי  ArcGIS Onlineזמינים דרך תוכניות מכירה מרובות:
▪ קמעונאות מסחרית ;EAs ,ותוכניות ממשלתיות )(96 ;93 ;82 ;70 ;69 ;68 ;66 ;23
▪ תוכניות לימודים )(96 ;93 ;82 ;71 ;70 ;69 ;68 ;66 ;23
▪ תוכניות ללא כוונת רווח )(96 ;93 ;82 ;71 ;70 ;69 ;68 ;66 ;23
 תוכנית ציבורית )(80 ;76 ;75 ;74 ;68 ;66
ללקוחות בקטגוריות הבאות יש את הזכויות הנוספות הבאות:
▪ קמעונות מסחרית )(72
▪ הסכמי חברה )(72
▪ ממשלה )(72
▪ ארגונים לא ממשלתיים/מלכ"רים )(72
▪ תוכניות לעיתונות/תקשורת )(72
▪ תוכניות לימודים )(71
 מינוי למסירת פרויקט (83) ArcGIS AEC
ArcGIS Velocity (25) 
הערות שוליים:
 .1אינו ניתן לשימוש כדי לערוך  geodatabaseבאמצעות חיבור ישיר.
 .2לא לשימוש בניווט.
 .3רישיון לשימוש אישי ולא-מסחרי בלבד.
 – .4מוגבל לשרת  1בעל ארבע ליבות.
– ניתן להתקין במחשב נפרד.
 .10–5שמור.
 .11אפליקציות שנבנו עם  ArcGIS AppStudio Developer Editionכפופות לתנאי השימוש של רישיון ArcGIS Runtime
.Deployment
 .12שמור.
 .13ניתן כרישיון .Dual Use
 .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 להפיץ ספריות  Oracle Instant Clientאו את התיעוד שלהן הכלול עם מוצר זה Oracle .היא מוטב צד
שלישי של הסכם זה אך ורק בכל הנוגע לשימוש של הלקוח בספריות  .Oracle Instant ClientהUniform Computer-
 (UCITA) Information Transaction Actלא יחול על שימוש הלקוח בספריות .Oracle Instant Client
 .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.
 .20ניתן כרישיון .Redistribution
 .21עיין בהסכם המסגרת  https://www.esri.com/legal/software-license forלקבלת תנאי שימוש נוספים עבור רישיונות
משתמש שמיים.
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.22

.23

.24

.25

.26
.27
.28

.29
.30
.31
.32
.33
.38–34
.39
.46–40
.47
.63–48
.64

א .משתמשי קצה חייבים להשיג רישיון לתוכנת  ArcGIS Engine for Windows/Linuxאו לתוכנת ArcGIS Desktop
אחרת )ברמת  Standard ,Basicאו  (Advancedכדי לקבל את הזכות להריץ אפליקציית  ArcGIS Engineבמחשב ;1
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.
תקשורת מערכת למערכת
א .הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה בסיסי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת חד-כיוונית ,לקריאה בלבד
מ ArcGIS Enterprise-או  ArcGIS Onlineאל מערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח.
הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'צופה' או באישור של משתמש שמי ברמה  1כאישור כניסה
בסיסי לשירות עד ש Esri-תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות .אישור ספציפי של משתמש שמי מסוג 'צופה' או 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.
ב .הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה סטנדרטי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת דו-כיוונית ,לקריאה
וכתיבה בין  ArcGIS Enterpriseאו  ArcGIS Onlineומערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של
הלקוח .הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'עורך' )או גבוה יותר( או באישור של משתמש שמי
ברמה  2כאישור כניסה סטנדרטי לשירות עד ש Esri-תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות .אישור ספציפי של
משתמש שמי מסוג 'עורך' )או גבוה יותר( או 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
מינוי  ArcGIS Velocityכולל קיבולת נתונה של אחסון וחישוב או פריטים כפי שמתואר במסמך ההזמנה .בשעה שהלקוח
יוצר שירותי  ,ArcGIS Velocityקיבולת חישוב ואחסון נצרכת ,עד לסך כול הקיבולת הזמינה .לקוחות ברמת רישיון
 Advancedיכולים לרכוש מספר מוגבל של יחידות פריטי  ArcGIS Velocityויחידות אחסון של  ArcGIS Velocityלהגדלת
הקיבולת שלהם .לקוחות ברמת רישיון  Dedicatedיכולים לרכוש כמות נוספת של יחידות אחסון של ArcGIS Velocity
ויחידות חישוב של  ArcGIS Velocityלפי הצורך Esri .תודיע למנהל חשבון המינוי של הלקוח כאשר צריכת החישוב של
הלקוח מגיעה לכ 75%-או כאשר צריכת האחסון מגיעה לכ 50%-מהקיבולת שהוקצתה ללקוח במינוי Esri .שומרת לעצמה
את הזכות להשהות את היכולת של לקוח ליצור שירותי  ArcGIS Velocityנוספים או להשהות שירותי ArcGIS Velocity
קיימים אם הלקוח ניצל את כל קיבולת החישוב והאחסון שלו Esri .תאפשר שוב ללקוח לגשת לשירותי ArcGIS Velocity
בהקדם לאחר שהלקוח ירכוש יחידות חישוב ,פריטים או אחסון נוספות של .ArcGIS Velocity
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-ג'יגה-בייט של נתוני לקוח לכל היותר .כל הרכיבים חייבים להיות מותקנים בשרת יחיד.
כולל רישיון .Failover
השימוש בתוכנה זו לא כולל רישיון פיילוט )כגון FAA, EASA ,וכו'( להפעלת רחפן.
הלקוח רשאי להשתמש באחסון מקוון שסופק עם תוכנה זו רק לצורך אחסון תוכן משתמש שנאסף או עובד דרך תוכנה זו.
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.
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( Esri
נוספים.

(Hebrew) E300

עמוד  3מתוך 5

February 11, 2022

 .65ניתן לשימוש יחד עם מוצר)י(  Esriנוספים .ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם  ArcGIS Earthכל עוד
 ArcGIS Earthיהיה בשימוש יחד עם מוצר  Esriנוספים.
 .66רק לקוחות בעלי מינוי פעיל לשירותים מקוונים רשאים לאחסן את תוצאות עיגון הכתובות שהופקו על-ידי שירות עיגון כתובות
עולמי.
 .67מוגבל ל 250,000,000-עיגוני כתובות לכל מנוי שנתי.
 .68הלקוח רשאי להשתמש בנתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות האינפוגרפיקה למטרות הצגה בלבד ואינו רשאי לשמור
נתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות זה.
 .69ניתן לשימוש עבור כל מטרה עסקית מטעם ארגון הלקוח.
 .70ניתן לשימוש למטרות פיתוח ובדיקה מטעם ארגון הלקוח.
 .71ניתן להשתמש למטרות לימודים במוסדות לימוד.
 .72ניתן לשימוש עבור המטרה העסקית הפנימית של ארגון הלקוח.
 .73שמור.
 .74ניתן להשתמש לשימוש אישי.
 .75הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף אך ורק באמצעות שיתוף ציבורי של
אפליקציות אלה באמצעות 'כלי השיתוף' .הלקוח אינו רשאי להשתמש במנוי זה להפעלת אפליקציה בעלת ערך מוסף
לשימושו העסקי הפנימי ,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.
 .76הלקוח אינו רשאי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות.
 .77כולל רישיון .Commercial App Deployment
▪ רישיון  Commercial App Deploymentנדרש כאשר:
– הלקוח פורס יישומי ערך-מוסף למטרות רווח שאינם לשימוש בלעדי עם רישיון  ArcGIS Onlineאו ArcGIS
 Enterpriseושטרם הועברו לשימוש באימות של שירותי המיקום של .ArcGIS Platform
▪ רישיון  Commercial App Deploymentלא נדרש כאשר:
– הלקוח פורס יישומי ערך-מוסף למטרות רווח אך ורק לשימוש עם רישיון  ArcGIS Onlineו/או .ArcGIS Enterprise
יישומי ערך-מוסף מעין אלה אינם נדרשים להשתמש באימות של שירותי המיקום של .ArcGIS Platform
 .78כולל רישיון .Commercial App Deployment
 .79כל 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 .אם כמות הטרנזקציות עולה על  1,000,000בחודש ,פנה אל מחלקת המכירות של  Esriאו אל המפיץ
המקומי שלך לקבלת פרטים.
 80ניתן לאשר לסטודנטים רשומים במוסד לימוד לגשת ישירות אל השירותים המקוונים ולחלוק מנוי אחד בין יותר מסטודנט
רשום  1למטרות לימוד בלבד.
 .81שמור.
 .82משתמש 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.
 .83על 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.
 .84שמור.
 .85רישיונות התוכנה והמינויים הנכללים ב ArcGIS Hub-יכולים לשמש אך ורק לתמיכה ביוזמות קהילתיות המתאפשרות
באמצעות  .ArcGIS Hubהלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להיות משתמשים שמיים ב ArcGIS Hub-אך ורק לצורך
מעורבות בפעילויות קהילתיות .הלקוחות רשאים לאפשר למעסיקים ,סוכנים ,יועצים או קבלנים להיות משתמשים שמיים ב-
 ArcGIS Hubאך ורק לצורך ניהול ,הגדרה ,תחזוקה או תמיכה ביוזמות קהילתיות באמצעות  .ArcGIS Hubאין לבצע כל
שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב.ArcGIS Hub-
 .86הלקוח רשאי להשתמש ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב ArcGIS Indoors-אך ורק לצורך הפעלת היכולות של
 ,ArcGIS Indoorsכפי שמוגדר בתיעוד של  .ArcGIS Indoorsאין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים
הנכללים ב.ArcGIS Indoors-
 .87השימוש בשירותי מארג החלקות המסופקים על-ידי  ArcGIS Enterpriseאסור ,אלא אם הוא מתבצע באמצעות ArcGIS
 Pro Standardו.ArcGIS Pro Advanced-
 .88מגבלות המינוי נקבעות כפי שמוגדר על ידי התוכניות הזמינות של בקשת שירות.
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 .89הלקוח רשאי להפיץ יישומי ערך-מוסף למטרות רווח ,אשר ניגשים לשירותים מקוונים באמצעות אימות השירותים המקוונים,
לגורמי צד שלישי .כל יישומי הערך-המוסף למטרות רווח נדרשים להשתמש באימות בעת גישה אל שירותים מקוונים .למעט
כפי שמתואר בהערת שוליים  77לעיל ,ללקוחות שנמצאים בתהליך הגירה של יישומי הערך-המוסף למטרות רווח לשימוש
בשירותי המיקום של  ArcGIS Platformחייב להיות רישיון  Commercial App Deploymentעד להשלמת ההגירה
לשירותי המיקום של .ArcGIS Platform
 .90ללקוח יכולים להיות מספר מינויים בארגון שלו ,לצורכי פיתוח ובדיקה .הלקוח רשאי להשתמש במינוי אחד בלבד בארגון שלו,
לשימוש עם יישומי ערך-מוסף שנפרסו.
 .91הגירת יישום  -מפתח בעל יישומי ערך-מוסף שנבנו עם:
א .ממשקי ה API-של הלקוח )לרבות  JavaScript 4.xו) Runtime SDKs-בכל הגרסאות( ,REST ,ספריות המיפוי בקוד
פתוח של  ,Esriספריות מיפוי בקוד פתוח של צד שלישי שנתמכות( נדרשים להשתמש בשירותי המיקום של ArcGIS
 Platformביישומים שלהם עד  30באפריל .2022
ב .ממשקי  JavaScript 3.x APIנדרשים להשתמש בשירותי המיקום של  ArcGIS Platformביישומים שלהם עד  31בדצמבר
2022
 .92הלקוח רשאי אך רק ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות בתוך הפריסה והבדיקה של מינוי ארגוני של
 ArcGIS Onlineכולל עם מינוי .ArcGIS Developer
 .93כולל קרדיטי שירות כמתואר בתיעוד ההזמנה הרלוונטי .כל קרדיט שירות מעניק ללקוח את הזכות לצרוך כמות מוגדרת של
שירותים מקוונים ,המשתנה בהתאם לשירותים המקוונים שהלקוח משתמש בהם .ככל שהלקוח צורך שירותים מקוונים,
המערכת מחייבת אותו באופן אוטומטי בקרדיטי שירות מתוך מנוי הלקוח ,עד למספר קרדיטי השירות הזמין המרבי .הלקוח
רשאי לרכוש קרדיטי שירות נוספים לפי הצורך Esri .תודיע למנהל חשבון מנוי הלקוח כאשר צריכת קרדיט שירות הלקוח
מגיעה לכ75%-מקרדיט השירות המוקצה ללקוח באמצעות מנוי הלקוח Esri .שומרת לעצמה את הזכות להשהות את גישת
הלקוח אל שירותים מקוונים הצורכים שירותי קרדיט כאשר הלקוח צרך את כל קרדיטי השירות שלו Esri .תאפשר שוב ללקוח
לגשת לשירותים המקוונים שלו בהקדם לאחר שהלקוח ירכוש קרדיטי שירות נוספים.
 .94הלקוח רשאי לרכוש תוכניות בקשות שירות משולמות מראש .תוכניות בקשות שירות משולמות מראש מאפשרות ללקוח
לצרוך שירותים מקוונים .כאשר הלקוח צורך שירותים מקוונים ,תעריפי בקשות שירות מקוזזים אוטומטית מהמינוי של הלקוח,
כאשר הכמות משתנה בהתאם לשירותים המקוונים שבהם הלקוח משתמש ,עד לסכום התשלום מראש המקסימלי הזמין.
 Esriתודיע למנהל חשבון המינוי של הלקוח כאשר הצריכה של הלקוח מגיעה לכ 75%-מתוכנית בקשות השירות המשולמות
מראש שנרכשה ושזמינה לשימוש .הלקוח רשאי לבחור לאפשר את המשך הגישה אל שירותי המיקום של ArcGIS Platform
לאחר צריכת  100אחוזים מתוכנית בקשות השירות בתשלום מראש ,על-ידי הפעלה של חריגות .אם הופעלו חריגות ,הלקוח
אחראי לשלם את העלויות הנובעות משימוש בשירותי המיקום ,בתעריפים החלים Esri .תפיק באופן אוטומטי חשבוניות
חודשיות עבור פיגורים בתשלומים לפי תנאי התשלום החלים עבור הסכום החורג מתוכנית בקשות השירות בתשלום מראש
שנרכשה Esri .שומרת לעצמה את הזכות להשהות את גישת הלקוח אל  ArcGIS Platformאם הלקוח לא ישלם את הסכום
במועד .אם חריגות לא הופעלו על-ידי הלקוח Esri ,שומרת לעצמה את הזכות להשהות את גישת הלקוח לשירותים מקוונים
המחייבים בקשות שירות ,כאשר הלקוח ימצה את מלוא הסכום ששולם עבור תוכנית בקשות השירות בתשלום מראשEsri .
תאפשר ללקוח בהקדם לגשת שוב לשירותים המקוונים לאחר שהלקוח מימן גישה לשירותים המקוונים.
 .95הלקוח רשאי לרכוש תוכנית בקשות שירות לפי שימוש .אין הגבלה על בקשות השירות שהלקוח רשאי לצרוך אם הוא רכש
תוכנית בקשות שירות לפי שימוש.
 .96הלקוח רשאי להשתמש בשירותי  ArcGIS Imageלצורך גישה אינטראקטיבית ללא תכנות של משתמשים שמיים בלבד.
שימוש עם תכנות בשירותי ) ArcGIS Imageכגון סיווג פריטים מרובים ,למידה עמוקה וכו' ,או ייצוא נתונים בכמות הגדולה
מ 10MB-בבת-אחת( הינו אסור.
 .97משתמשי הקצה של הלקוח שיתבקשו להזין מפתח  APIלצורך שימוש ביישום ערך-מוסף של צד שלישי נדרשים להפיק
מפתחות  APIאלה באמצעות מינוי  .ArcGIS Developerמפתחות  APIשהופקו באמצעות חשבון  ArcGIS Onlineאינם
מותרים בתרחיש זה.
 .98שמור.
 .99סוגי המשתמשים הנכללים עם  ArcGIS Indoors Mapsמורשים אך ורק להפעלת היכולות המוגדרות בתיעוד המוצר של
 ArcGIS Indoors Spaces ,ArcGIS Indoors Mapsו.ArcGIS IPS-
 .100יישומי ערך-מוסף של צד שלישי שנבנו במיוחד לצורך הפעלת היכולות של ArcGIS Indoors ,ArcGIS Indoors Maps
 Spacesו ArcGIS IPS-למטרות מיפוי בתוך מבנה ,מציאת דרכים ,ניווט ,ניתוב או מיקום יכולים לשמש עם סוגי משתמשים
אחרים המסופקים עם .ArcGIS Indoors Maps
 .101רישיון  ArcGIS Indoor Spacesנדרש כדי להשתמש ב Workspace Reservations-או ב.Space Planner-
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