Konkrečių produktų naudojimo sąlygos
Toliau pateiktame sąraše nurodytos papildomos naudojimo sąlygos, taikomos konkretiems Produktams.
Kiekvieno Produkto įraše yra viena ar kelios išnašos, taikomos tam Produktui. Tokios išnašos papildo šios
Sutarties sąlygas. Kiekvienos išnašos apibrėžimus žr. sąraše. Jei taikomame Užsakymo dokumente nenurodyta
kitaip, Produktų plėtiniams taikoma tokia pati naudojimo apimtis, kokia yra suteikta atitinkamam Produktui. Be
apibrėžčių, pateiktų Pagrindinėje sutartyje, Konkrečių produktų naudojimo sąlygoms taikomos tokios apibrėžtys:
 „Autentifikacija“ reiškia „Esri“ suteiktą mechanizmą, kuris leidžia pasiekti „ArcGIS Platform“ vietos suradimo
paslaugas. Saugumo ir autentifikacijos dokumentacijoje (https://developers.arcgis.com/documentation/mappingapis-and-services/security/) pateiktas esamas autentifikacijos mechanizmų sąrašas.
Kompiuterio produktai
 „ArcGIS Desktop“ („Advanced“, „Standard“ arba „Basic“) (26)
 „ArcGIS Earth“ (20; 65)
 „ArcGIS Explorer Desktop“ (20)
 „ArcGIS for AutoCAD“ (20)
 „ArcPad“ (13)
 „ArcReader“ (20)
 „ArcGIS“ asmeniniam naudojimui (3; 26)
 „ArcGIS CityEngine“ (78)
Serverio produktai
 „ArcGIS Enterprise“
▪ „Standard“ arba „Advanced“ (17; 21; 23; 31; 87)
▪ „Workgroup“ „Standard“ arba „Advanced“ (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
▪ „ArcGIS GIS Server“ („Standard“ arba „Advanced“) (31)
▪ „ArcGIS GIS Server Basic“ (31; 39)
▪ „ArcGIS GIS Server Workgroup“ („Standard“ arba „Advanced“) (26; 28; 29; 30)
▪ „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“ (26; 39)
▪ „ArcGIS Maritime“ (2)
 „ArcGIS Enterprise“ pasirenkamų galimybių serveriai:
▪ „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“ ir „ArcGIS Notebook
Server Standard“ (31)
 „ArcGIS Enterprise Workgroup“ pasirenkamų galimybių serveriai:
▪ „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“, „ArcGIS GeoAnalytics Server“ ir „ArcGIS Notebook
Server Standard“ (4)
 „ArcGIS Business Analyst Enterprise“ (17; 21; 23; 31; 87)
 ArcGIS World Geocoder Basic (67)
„Developer“ produktai
 „ArcGIS Developer“ prenumerata
▪ Visi planai (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
– Aktyvios prenumeratos, kurių įsigaliojimo data yra ankstesnė nei 2021 m. sausio 27 d. (79)
– Aktyvios prenumeratos, kurių įsigaliojimo data yra ankstesnė nei 2021 m. sausio 26 d. (88)
▪ „Builder“, „Professional“, „Premium“ ar „Enterprise“ planai (77; 92)
▪ „Essentials“ planas (90)
▪ „ArcGIS AppStudio Developer Edition“ (11; 16; 19)
▪ „ArcGIS Runtime SDK“, skirta „Android“, „iOS“, „Java“, „MacOS“, .NET, Qt arba WPF (16; 19)
▪ „ArcGIS Engine Developer Kit“ ir plėtiniai (16; 19; 22; 26)
▪ „ArcGIS API for JavaScript“ (16; 64)
▪ „ArcGIS CityEngine SDK“ ir „Procedural Runtime“ (16; 19)
 „ArcGIS Runtime“ diegimo licencija, skirta „Android“, „iOS“, „Java“, „Mac OS X“, .NET, Qt arba WPF
▪ „Lite“ (15)
▪ „Basic“ arba „Standard“ (1; 14; 15; 18)
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▪ „Advanced“ (14; 15; 18)
 „ArcGIS Engine“ diegimo licencija, skirta „Windows“ / „Linux“ ir plėtiniams (15; 22; 26)
 „Esri File Geodatabase API“ (47)
„Mobile“
 „ArcGIS Navigator“ (14)
Kita
 „ArcGIS Hub“ (85)
 „ArcGIS Indoors“ (86)
 „ArcGIS Indoors Maps“ (99; 100)
 „ArcGIS Indoors Spaces“ (100; 101)
 „ArcGIS IPS“ (100)
 „ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user“ (74)
 „ArcGIS Insights“ (17)
 „Site Scan for ArcGIS Operator license“ (32; 33)
„Online Services“
 „ArcGIS Online“ prenumeratą galima įsigyti per kelias Pardavimo programas:
▪ komercinėje prekyboje, EA; ir per vyriausybės programas (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96);
▪ per švietimo programas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96);
▪ per pelno nesiekiančias programas (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96);
 per viešąjį planą (66; 68; 74; 75; 76; 80).
Toliau nurodytų kategorijų klientai turi šias papildomas teises:
▪ komercinės mažmeninės prekybos (72);
▪ įmonių sutarčių (72);
▪ vyriausybės (72);
▪ NVO / NPO (72);
▪ spaudos / žiniasklaidos programų (72);
▪ švietimo programų (71).
 „ArcGIS AEC Project Delivery“ prenumerata (83)
 „ArcGIS Velocity“ (25)
Išnašos:
1. Negalima naudoti norint redaguoti įmonės geografinių duomenų bazę per „Direct Connect“.
2. Nenaudojamas navigacijai.
3. Licencijuota tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.
4. – Ribojama 1 keturių branduolių serveriui.
– Galima įdiegti atskirame įrenginyje.
5–10. Rezervuota.
11. Programoms, sukurtoms naudojant „ArcGIS AppStudio Developer Edition“, taikomos „ArcGIS
Runtime“ diegimo licencijos naudojimo sąlygos.
12. Rezervuota.
13. Licencijuojama kaip dvejopo naudojimo licencija.
14. Galima naudoti navigacijos tikslais.
15. Licencijuota kaip diegimo licencija.
16. Klientas gali naudoti SDK ar API kurti pridėtinės vertės taikomąsias programas ir platinti bei licencijuoti
tas pridėtinės vertės taikomąsias programas jų galutiniams naudotojams, leisdamas naudoti visur, kur
nėra draudžiama pagal taikomas eksporto nuostatas.
17. Klientui draudžiama toliau platinti „Oracle Instant Client“ bibliotekas ar jų dokumentaciją, kuri yra pridedama
prie šio Produkto. „Oracle“ yra trečiosios šalies naudos gavėja pagal šią Sutartį tik dėl to, kad Klientas
naudojasi „Oracle Instant Client“ bibliotekomis. Vienodų kompiuterinės informacijos operacijų įstatymas
(angl. k. UCITA) netaikomas Klientui naudojant „Oracle Instant Client“ bibliotekas.
18. Diegimo licencija yra taikoma vienai pridėtinės vertės taikomajai programai viename kompiuteryje
autonominių taikomųjų programų atveju.
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19. Licencija negali būti naudojama kuriant interneto ar serverio pagrindu veikiančias pridėtinės vertės
taikomąsias programas.
20. Licencijuojama kaip tolesnio platinimo licencija.
21. Žr. Pagrindinę sutartį https://www.esri.com/legal/software-license dėl papildomų įvardintų naudotojų
licencijų naudojimo sąlygų.
22. a. Galutinis naudotojas privalo įsigyti licenciją arba „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ programinei
įrangai, arba kitai „ArcGIS Desktop“ („Basic“, „Standard“ arba „Advanced“) programinei įrangai, kad
įgytų teisę naudoti „ArcGIS Engine“ programėlę viename kompiuteryje;
b. „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ plėtinių negalima naudoti kartu su „ArcGIS Desktop“ programine
įranga norint paleisti „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas. Vienas naudotojas
1 kompiuteryje gali turėti kelias įdiegtas „ArcGIS Engine“ pridėtinės vertės taikomąsias programas ir
tik jis, kaip galutinis naudotojas, gali jas naudoti.
23. Tarpsisteminis ryšys
a. Klientas gali naudoti pagrindinį prisijungimą prie paslaugų, kad įgalintų vienkryptį nekeičiamą
tarpsisteminį ryšį iš „ArcGIS Enterprise“ ar „ArcGIS Online“ į kitą trečiosios šalies įmonės verslo
sistemą (-as) kliento organizacijoje. Klientas gali kaip pagrindinį prisijungimą naudoti „Viewer“ įvardyto
naudotojo teises ar 1 lygio įvardyto naudotojo teises, kol „Esri“ pritaikys galiojančias paslaugų
prisijungimo teises. Tam tikros įvardyto naudotojo teisės peržiūrėti ar 1 lygio įvardyto naudotojo teisės
kaip pagrindinės paslaugų prisijungimo teisės gali būti naudojamos tik sistemų sąveikos integracijos
tikslams ir negali būti naudojamos įvardytam naudotojui norint prisijungti prie sistemos.
a. Klientas gali naudoti standartinį prisijungimą prie paslaugų, norėdamas įgalinti dvikryptį keičiamą
tarpsisteminį ryšį tarp „ArcGIS Enterprise“ ar „ArcGIS Online“ ir kitos trečiosios šalies įmonės verslo sistemos
(-ų) kliento organizacijoje. Klientas gali kaip standartinį prisijungimą naudoti „Editor“ (ar aukštesnės versijos)
įvardyto naudotojo teises ar 2 lygio įvardyto naudotojo teises, kol „Esri“ pritaikys galiojančias paslaugų
prisijungimo teises. Tam tikros „Editor“ (ar aukštesnės versijos) įvardyto naudotojo teisės ar 2 lygio
įvardyto naudotojo teisės kaip standartinės paslaugų prisijungimo teisės gali būti naudojamos tik
sistemų sąveikos integracijos tikslams ir negali būti naudojamos įvardytam naudotojui norint
prisijungti prie sistemos.
24. Programinė įranga gali būti naudojama tik kuriant, testuojant ir demonstruojant pridėtinės vertės
taikomosios programos prototipą ir kuriant žemėlapio talpyklas. Klientas gali naudoti Pridėtinės vertės
taikomąsias programas ir žemėlapių talpyklas su „ArcGIS Enterprise“ Testavimo serverio licencijomis ir
Diegimo serverio licencijomis. Programinę įrangą ir Duomenis galima diegti keliuose kompiuteriuose,
naudojamuose „ArcGIS“ kūrėjų prenumeratorių, turinčių „Builder“ ar aukštesnio lygio plano prenumeratą;
visa kita Programinė įranga licencijuojama pagal Vardinę licenciją.
25. „ArcGIS Velocity“ prenumerata apima nurodytą saugyklos ir skaičiavimo ar elemento talpą, kaip aprašyta
Užsakymo dokumente. Klientui kuriant „ArcGIS Velocity“ paslaugas, išnaudojama skaičiavimo ir
saugojimo talpa iki viso turimo limito. „Advanced“ licencijos lygio klientai gali įsigyti ribotą „ArcGIS
Velocity“ elementų ir „ArcGIS Velocity“ saugyklų skaičių, kad padidintų jų talpą. „Dedicated“ licencijos
lygio klientai, jei reikia, gali įsigyti papildomų „ArcGIS Velocity“ saugyklų ir „ArcGIS Velocity“ skaičiavimo
vienetų. „Esri“ informuos Kliento abonemento paskyros administratorių, kai Kliento skaičiavimo sąnaudos
pasieks maždaug 75 procentus arba kai saugyklos sąnaudos pasieks maždaug 50 procentų Klientui
paskirtos pagal Kliento abonementą talpos. „Esri“ pasilieka teisę sustabdyti Kliento papildomų „ArcGIS
Velocity“ paslaugų kūrimą arba sustabdyti esamas „ArcGIS Velocity“ paslaugas, jei Klientas išnaudojo
visą savo skaičiavimo ar saugojimo talpą. „Esri“ greitai atkurs Kliento prieigą prie „ArcGIS
Velocity“ paslaugų, kai Klientas įsigys papildomas „ArcGIS Velocity“ skaičiavimo, elemento ar saugojimo
talpas.
26. Geoduomenų bazėje galima laikyti ne daugiau kaip 10 gigabaitų Kliento duomenų.
27. Rezervuota.
28. Taikomąją programą naudoti gali tik 10 tinklinių galutinių vartotojų, išskyrus naudojant „ArcGIS Enterprise
Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“ programas. Šis apribojimas apima naudojimąsi
„ArcGIS Desktop“ programine įranga, „ArcGIS Engine“ programine įranga ir trečiųjų šalių taikomosiomis
programomis, kurios jungiasi tiesiogiai prie bet kokios „ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS
Server Workgroup“ geografinių duomenų bazės. Žiniatinklio taikomųjų programų prisijungimų skaičius
neribojamas.
29. Programinei įrangai reikalinga palaikoma „SQL Server Express“ versija. Derančios versijos išvardytos prie
„Esri“ svetainėje pateiktų sistemos reikalavimų, susijusių su produktu.
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30. Kliento duomenų apimtis negali viršyti 10 gigabaitų. Visi komponentai turi būti įdiegti viename serveryje.
31. Yra Perėmimo licencija.
32. Šios programinės įrangos naudojimas neapima piloto licencijos (pvz., FAA, EASA ir kt.), leidžiančios
valdyti droną.
33. Norėdamas laikyti savo turinį, surinktą ar apdorotą šia programine įranga, klientas gali naudoti tik
saugojimo talpą internete, teikiamą kartu su šia programine įranga.
34–38. Rezervuota.
39. Jokios redagavimo funkcijos, įtrauktos į „ArcGIS GIS Server“, neleidžiamos naudoti su „ArcGIS GIS
Server Basic“ ir „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“.
40–46. Rezervuota.
47. Klientas gali kurti ir platinti pridėtinės vertės taikomąsias programas, kurios naudoja „Esri File
Geodatabase API“, Kliento galutiniams naudotojams.
48–63. Rezervuota.
64. Pridėtinės vertės taikomosios programos žiniatinklio diegimui turi būti naudojamos kartu su kitais
„Esri“ Produktais. Trečiosios šalies technologijas taip pat galima naudoti su Pridėtinės vertės
taikomosiomis programomis, bet tik jei Pridėtinės vertės taikomosios programos naudojamos su kitu
(kitais) „Esri“ produktu (-ais).
65. Galima naudoti tik su kitu (kitais) „Esri“ produktu (-ais). Trečiosios šalies technologijas taip pat galima
naudoti su „ArcGIS Earth“, bet tik jei „ArcGIS Earth“ visada naudojama su kitais „Esri“ produktais.
66. Tik klientai, turintys aktyvią „Online Service“ prenumeratą, gali saugoti „World Geocoding
Service“ sukurtus geokoduotus rezultatus.
67. Ribojama iki 250 000 000 geokodų vienai metinei prenumeratai.
68. Klientas gali naudoti „Infographics Service“ pasiekiamus duomenis tik rodymo tikslais ir negali išsaugoti
jokių duomenų, pasiekiamų per šią paslaugą.
69. Galima naudoti visais Kliento organizacijos verslo tikslais.
70. Galima naudoti Kliento organizacijos kūrimo ir testavimo tikslais.
71. Galima naudoti mokymo tikslais švietimo organizacijose.
72. Galima naudoti Kliento organizacijos vidiniais verslo tikslais.
73. Rezervuota.
74. Galima naudoti asmeniniais tikslais.
75. Klientas gali leisti trečiosioms šalims naudoti pridėtinės vertės taikomąsias programas tik viešai
bendrindamas pridėtinės vertės taikomąją (-ąsias) programą (-as) naudodamas bendrinimo priemones.
Klientas negali naudoti šios prenumeratos norėdamas Pridėtinės vertės taikomąją programą naudoti savo
vidinėms verslo reikmėms, nebent Klientas yra švietimo įstaiga, naudojanti Pridėtinės vertės taikomąją
programą tik mokymo tikslais, tinkama NVO / NPO organizacija, žiniasklaidos arba spaudos organizacija.
76. Klientui neleidžiama kurti privačių grupių ar dalyvauti bet kokiose privačiose grupėse.
77. Apima komercinės programos diegimo licenciją.
▪ Komercinės programos diegimo licencija reikalinga, kai:
– Klientas diegia pajamas generuojančias pridėtinės vertės taikomąsias programas, kurios nėra
skirtos naudoti tik su „ArcGIS Online“ ar „ArcGIS Enterprise“ licencija ir dar nėra perkeltos naudoti
„ArcGIS Platform“ vietos suradimo paslaugų Autentifikaciją.
▪ Komercinės programos diegimo licencijos nereikia, kai:
– Klientas naudoja pajamas generuojančias pridėtinės vertės taikomąsias programas tik naudojimui
su „ArcGIS Online“ ir (arba) „ArcGIS Enterprise“ licencija. Šioms pridėtinės vertės taikomosioms
programoms nereikia naudoti „ArcGIS Platform“ vietos suradimo paslaugų Autentifikacijos.
78. Apima komercinės programos diegimo licenciją.
79. Vienoje prenumeratoje per mėnesį galima atlikti ne daugiau kaip 1 000 000 geografinės paieškos
operacijų, susijusių su Kliento prenumerata. Operacijos apima pagrindinių žemėlapių duomenų ir
geokodų ieškos operacijas. Viena pagrindinių žemėlapių duomenų operacija atitinka aštuonias 256 x 256
išklotinės dalių užklausas. Viena geokodų ieškos operacija atitinka vieną adresą arba vietą Jei rezultatai
kokiu nors būdu saugomi, pvz., atlikus paketinį geokodavimą, išsaugoti rezultatai neįtraukiami
skaičiuojant operacijų limitą. Tačiau saugant rezultatus naudojami Paslaugų kreditai. Jei sandoriai yra
didesni nei 1 000 000 per mėnesį, išsamesnės informacijos kreipkitės į „Esri Sales“ arba savo vietinį
platintoją.
80. Galima leisti registruotiems švietimo įstaigos studentams tiesiogiai prisijungti prie „Online Services“ ir
dalytis vienu abonementu daugiau nei 1 registruotam studentui tik mokymo tikslais.
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81. Rezervuota.
82. Įvardytas naudotojas gali įgalinti savo įvardyto naudotojo teises „ArcGIS API“ „Python“ scenarijui darbo
eigos automatizavimo tikslu ir leidžiant jį naudoti tik įvardytam naudotojui, kurio įvardyto naudotojo teisės
įgalintos scenarijui.
83. Klientas turi naudoti atskirą AEC projekto pristatymo prenumeratą kiekvienam savo Klientui (toliau –
„Klientas“). Klientas gali (i) naudoti AEC projekto pristatymo prenumeratą tik bendradarbiavimui dėl
projekto su savo Klientais ir (ii) teikti Klientams įvardyto naudotojo prieigą prie AEC projekto pristatymo
prenumeratos, kad Klientai, prisijungę prie AEC projekto pristatymo prenumeratos, galėtų bendradarbiauti
projektinėje veikloje. Užsakovas negali naudoti Įvardytojo naudotojo licencijos kitiems tikslams. Už savo
klientų sutikimą su šiomis naudojimo nuostatomis visiškai atsako klientas; jis užtikrina, kad projektui
pasibaigus jo klientai nebenaudos AEC projekto pristatymo prenumeratos.
84. Rezervuota.
85. Programinės įrangos licencijos ir prenumeratos, teikiamos kartu su „ArcGIS Hub“, gali būti naudojamos tik
„ArcGIS Hub“ įgalintoms bendruomenės iniciatyvoms palaikyti. Klientas gali leisti trečioms šalims būti
įvardytais „ArcGIS Hub“ naudotojais tik siekdamas jas įtraukti į bendruomenės veiklą. Klientai gali leisti
darbuotojams, atstovams, konsultantams arba rangovams būti „ArcGIS Hub“ įvardytaisiais naudotojais tik
su tikslu administruoti, konfigūruoti, prižiūrėti ir palaikyti bendruomenės iniciatyvas naudojant „ArcGIS
Hub“. Draudžiama naudoti su „ArcGIS Hub“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas kitu
tikslu.
86. Klientas gali naudoti programinės įrangos licencijas ir prenumeratas, teikiamas kartu su „ArcGIS Indoors“ tik
siekdamas įgalinti „ArcGIS Indoors“ pajėgumą, kaip aprašyta „ArcGIS Indoors“ dokumentacijoje.
Draudžiama naudoti su „ArcGIS Indoors“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas kitu
tikslu.
87. „ArcGIS Enterprise“ teikiamas „Parcel Fabric“ paslaugas draudžiama naudoti kitaip nei per „ArcGIS Pro
Standard“ ar „ArcGIS Pro Advanced“.
88. Prenumeratos ribos nustatomos taip, kaip apibrėžta turimuose paslaugų užklausų planuose.
89. Klientas gali platinti pajamas generuojančias pridėtinės vertės taikomąsias programas, kurios turi prieigą
prie „Online Services“ per „Online Services“ Autentifikaciją, trečiosioms šalims. Norint pasiekti „Online
Services“, visos pajamas generuojančios pridėtinės vertės taikomosios programos privalo naudoti
Autentifikaciją. Išskyrus tai, kas išdėstyta anksčiau 77 išnašoje, Klientai, kurie perkelia pajamas
generuojančias pridėtinės vertės taikomąsias programas, norėdami naudoti „ArcGIS Platform“ vietos
suradimo paslaugas, turi turėti komercinių programų diegimo licenciją, kol bus baigtas perėjimas prie
„ArcGIS Platform“ vietos suradimo paslaugų.
90. Kūrimo ir testavimo tikslais Klientas savo organizacijoje gali turėti kelias prenumeratas. Klientas savo
organizacijoje gali naudoti tik vieną prenumeratą, skirtą naudoti su pridėtinės vertės taikomosiomis
programomis.
91. Programų perkėlimas – kūrėjas, turintis pridėtinės vertės taikomąsias programas, sukurtas naudojant:
a. Kliento API (įskaitant „JavaScript 4.x“ ir „Runtime SDK“ (bet kurios versijos), REST, „Esri“ atvirojo
kodo žemėlapių sudarymo bibliotekas, palaikomas 3iųjų šalių atvirojo kodo žemėlapių sudarymo
bibliotekas), kuris būtinas naudojant „ArcGIS Platform“ vietos suradimo paslaugas savo programose
iki 2022 m. balandžio 30 d.
b. „JavaScript 3.x“ API –būtina naudojant „ArcGIS Platform“ vietos suradimo paslaugas savo
programose iki 2022 m. gruodžio 31 d.
92. Klientui leidžiama kurti privačias grupes arba dalyvauti privačiose grupėse tik kuriant ir testuojant „ArcGIS
Online Organization“ prenumeratą, pridedamą prie „ArcGIS Developer“ prenumeratos.
93. Apima Paslaugų kreditus, kaip aprašyta taikomame Užsakymo dokumente. Kiekvienas Paslaugos
kreditas suteikia Klientui teisę naudoti nustatytą „Online Services“ kiekį, priklausantį nuo Kliento
naudojamų „Online Services“. Klientui naudojantis „Online Services“, Paslaugos kreditai automatiškai
nurašomi iš Kliento prenumeratos iki didžiausio turimų Paslaugos kreditų skaičiaus. Prireikus Klientas gali
įsigyti daugiau Paslaugos kreditų. „Esri“ informuos Kliento prenumeratos paskyros administratorių, kai
Kliento Paslaugos kredito naudojimas pasieks maždaug 75 procentus Paslaugos kreditų, suteiktų Klientui
per Kliento prenumeratą. „Esri“ pasilieka teisę sustabdyti Kliento galimybes pasiekti „Online Services“,
kuriose naudojami Paslaugos kreditai, jei Klientas išnaudoja visus savo Paslaugos kreditus.
„Esri“ nedelsdama atkurs Kliento galimybes pasiekti „Online Services“, kai Klientas įsigis daugiau
Paslaugos kreditų.
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94. Klientas gali įsigyti išankstinio apmokėjimo paslaugų Užklausų planus. Išankstinio apmokėjimo Paslaugų
užklausų planai suteikia Klientui galimybę naudotis „Online Services.“ Kai Klientas naudojasi „Online
Services“, Paslaugų užklausų mokesčiai automatiškai nurašomi iš Kliento prenumeratos, kurios suma
skiriasi priklausomai nuo Kliento naudojamų „Online Services“, iki didžiausios galimos išankstinio
apmokėjimo sumos. „Esri“ praneš Kliento prenumeratos sąskaitos administratoriui, kai kliento suvartojimas
pasieks maždaug 75 procentus įsigyto išankstinio apmokėjimo Paslaugų užklausos plano. Klientas gali
pasirinkti leisti tolesnę prieigą prie „ArcGIS Platform“ vietos suradimo paslaugų, kai suvartojimas pasiekia
100 procentų įsigyto išankstinio apmokėjimo Paslaugų užklausos plano, nustatydamas viršijimo limitus.
Nustatęs viršijimo limitus Klientas įsipareigojoa padengti išlaidas, susijusias su vietos suradimo
paslaugomis, pagal taikomus tarifus. „Esri“ automatiškai kas mėnesį išrašys sąskaitas faktūras
įsiskolinimams padengti iki atitinkamų terminų pagal įsigyto išankstinio apmokėjimo Paslaugų užklausos
plano sumą. „Esri“ pasilieka teisę sustabdyti Kliento galimybes pasiekti „ArcGIS Platform“, jei Klientas turi
mokėtinų sumų. Jei Klientas nenustato viršijimo limitų, „Esri“ pasilieka teisę sustabdyti Kliento prieigą prie
„Online Services“, kurioms reikalingos Paslaugos užklausos, kai Klientas išnaudoja visą sumą, sumokėtą
už išankstinio apmokėjimo Paslaugų užklausos planą. „Esri“ nedelsiant atkurs Kliento prieigą prie jo
„Online Services“, kai tik Klientas susimokės už prieigą prie „Online Services.“
95. Klientas gali įsigyti „Pay-As-You-Go“ Paslaugos užklausos planą. Paslaugų užklausoms, kurias gali
naudoti Klientas, įsigijęs „Pay-as-you-go“ Paslaugos užklausos planą, nėra jokių apribojimų.
96. Klientas gali naudoti „ArcGIS Image“ paslaugas tik suteikdamas Vardiniams vartotojams interaktyvią,
neprogramišką prieigą. Programiškas „ArcGIS Image“ paslaugų naudojimas (pvz., paketų klasifikacijai,
giliajam mokymuisi ar didesnių nei 10 MB duomenų kiekių eksportavimui per vieną kartą) yra neleidžiamas.
97. Kliento galutiniai naudotojai, nurodyti kaip galintys naudoti API raktą su trečiosios šalies Pridėtinės vertės
taikomąja programa, turi susigeneruoti šiuos API raktus naudodamiesi „ArcGIS Developer“ prenumerata.
Šiuo atveju neleidžiami API raktai, sugeneruoti naudojant „ArcGIS Online“ paskyrą.
98. Rezervuota.
99. Vartotojų tipai, įtraukti į „ArcGIS Indoors Maps“, licencijuoti naudoti tik norint įgalinti galimybes, apibrėžtas
„ArcGIS Indoors Maps“, „ArcGIS Indoors Spaces“ ir „ArcGIS IPS“.
100. Trečiosios šalies Pridėtinės vertės taikomosios programos, sukurtos specialiai „ArcGIS Indoors Maps“,
„ArcGIS Indoors Spaces“ ir „ArcGIS IPS“ galimybėms, susijusioms su patalpų plano kūrimu, kelio
ieškojimu, naivgacija, maršruto sudarymu arba padėties nustatymu, įgalinti, gali būti naudojamos su
vartotojų tipais nurodytais pagal „ArcGIS Indoors Maps“.
101. Norint naudoti Darbo sričių rezervacijas arba Erdvės planavimo programą reikia „ArcGIS Indoors
Spaces“ licencijos.

E300 (Lithuanian)

6 psl. iš 6

February 11, 2022

