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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 paaiškinimus žr. sąraše. Jei taikomame Užsakymo dokumente nenurodyta 
kitaip, Produktų plėtiniams taikoma tokia pati naudojimo apimtis, kokia yra suteikta atitinkamam Produktui. 
 
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 for Personal Use“ (3, 26) 
 
Serverio produktai 
▪ „ArcGIS Enterprise“ 
 – „Basic“ (17) 
 – „Standard“ arba „Advanced“ (17; 21; 23; 31) 
 – „Workgroup“ „Standard“ arba „Advanced“ (21; 23; 28; 29; 30) 
 – „ArcGIS GIS Server“ („Standard“ arba „Advanced“) (31) 
 – „ArcGIS GIS Server Basic“ (39) 
 – „ArcGIS GIS Server Workgroup“ („Standard“ arba „Advanced“) (28; 29; 30) 
 – „ArcGIS GIS Server Workgroup Basic“ (39) 
 – „ArcGIS for Maritime: Server“ (2) 
 – „ArcGIS Image Server“, „ArcGIS GeoEvent Server“ ir „ArcGIS GeoAnalytics Server“ (4) 
▪ „Esri Business Analyst for Server“ 
 – „Workgroup“ (28; 29; 30; 31; 39) 
 – „Enterprise“ (31; 39) 
▪ „World Geocoder for ArcGIS Basic“ (67) 
 
Programų kūrėjų priemonės 
▪ „AppStudio for ArcGIS Standard“ (11, 16, 19) 
▪ „ArcGIS Runtime SDK“, skirtas „Android“, „iOS“, „Java“, „macOS“, .NET, „Qt“ arba WPF (16; 19) 
▪ „ArcGIS Runtime“, skirtas „Android“, „iOS“, „Java“, „Mac OS X“, .NET, „Qt“ arba WPF 
 – „Lite“ (15) 
 – „Basic“ arba „Standard“ (1, 15, 18) 
 – „Advanced“ (15, 18) 
▪ „ArcGIS Engine Developer Kit“ ir plėtiniai (16, 19; 22; 26) 
▪ „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ ir plėtiniai (15; 22; 26) 
▪ „ArcGIS Web API“, skirtas „JavaScript“ (16; 64) 
▪ „ArcGIS“ kūrėjo prenumerata (ArcGIS Developer Subscription) (24; 26; 77) 
▪ „Esri CityEngine SDK“ ir „Procedural Runtime“ (19, 84) 
▪ „Esri File Geodatabase API“ (47) 
 
„Mobile“ 
▪ „Navigator for ArcGIS“ (14) 
 
Kita 
▪ „ArcGIS Hub“ (85) 
▪ „ArcGIS Indoors“ (86) 
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„Online Services“ 
▪ „ArcGIS Online“ kūrėjo įdiegties prenumeratą (ArcGIS Online Developer Deployment Subscription) galima 

gauti pasirinkus „ArcGIS“ kūrėjo prenumeratą (ArcGIS Developer Subscription): 
  + nemokama prenumerata (66; 68; 75; 76; 79; 81) 
  + mokama prenumerata (66; 68; 75; 76; 79) 

– Švietimo programos (nemokamos arba mokamos prenumeratos) (66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81) 
– NVO / NPO, spaudos / žiniasklaidos programos (nemokama arba mokama prenumerata) (66; 68; 70; 71; 72; 

73; 75; 76; 79; 81) 
▪ „ArcGIS Online“ prenumeratą galima įsigyti per kelias Pardavimo programas: 
 – Komercinės mažmeninės, ĮS ir valstybinėms institucijoms skirtos programos (66; 68; 69; 70; 77; 78; 82) 
 – Švietimo programos (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82) 
 – Ne pelno programos (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82) 
▪ Viešasis planas 
 – Komercinės mažmeninės, įmonių sutartys; Vyriausybės institucijoms skirtos; NVO / NPO; Spaudos / 

žiniasklaidos programos (66; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81) 
 – Švietimo programos (66; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81) 
▪ AEC / „ArcGIS Project Delivery“ prenumerata (83) 
 
Išnašos: 

1) Negalima naudoti norint redaguoti įmonės geografinių duomenų bazę per „Direct Connect“. 
2) Neskirta naudoti navigacijos tikslais. 
3) Licencijuota tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. 
4) Naudojant su „ArcGIS Enterprise Workgroup“ 
 – Ribojama 1 keturių branduolių serveriu. 
 – Galima įdiegti atskirame įrenginyje. 

5–10. Rezervuota. 
11. Programoms, sukurtoms su „AppStudio for ArcGIS Standard“, galioja „ArcGIS Runtime“ standartinio lygio 

naudojimo sąlygos. 
12. Rezervuota. 
13. Licencijuojama kaip Dvigubo naudojimo licencija. 
14. Galima naudoti navigacijos tikslais. 
15. Licencijuojama kaip diegimo licencija. 
16. Klientas gali naudoti SDK arba API siekdamas sukurti Pridėtinės vertės taikomąsias programas ir platinti 

bei licencijuoti tokias Pridėtinės vertės taikomąsias programas galutiniams naudotojams, kad jie galėtų 
jas naudoti bet kurioje vietoje, nedraudžiamoje pagal eksporto nuostatas. 

17. Klientui draudžiama toliau platinti į šį Produktą įtrauktą „Oracle JDBC Driver“ ar susijusią dokumentaciją. 
„Oracle“ yra šios Sutarties trečioji šalis naudos gavėja. 

18. Diegimo licencija yra taikoma vienai Pridėtinės vertės taikomajai programai viename kompiuteryje 
autonominių taikomųjų programų atveju. 

19. Licencija nesuteikia teisės kurti internetu arba serveryje veikiančių Pridėtinės vertės taikomųjų programų. 
20. Licencijuojama kaip Perplatinimo licencija. 
21. Papildomos Įvardytųjų naudotojų licencijų sąlygos pateiktos Pagrindinėje sutartyje 

http://www.esri.com/legal/software-license.  
22. a. Norėdamas įgyti teisę paleisti „ArcGIS Engine“ taikomąją programą 1 kompiuteryje, galutinis 

naudotojas privalo įsigyti „ArcGIS Engine for Windows/Linux“ programinę įrangą arba kitą „ArcGIS 
Desktop“ programinę įrangą („Basic“, „Standard“ arba „Advanced“) ir 

 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 prisijungti prie bazinių paslaugų, kad įgalintų vienkryptį nuskaitomojo pobūdžio 

tarpsisteminį ryšį tarp „ArcGIS Enterprise“ ir kitos (-ų) trečiosios šalies įmonių verslo sistemos (-ų) 
Kliento organizacijoje.  Klientas gali naudoti „Viewer“ programos Įvardytojo naudotojo kredencialus 
arba 1 lygio Įvardytojo naudotojo kredencialus prisijungti prie bazinių paslaugų, kol „Esri“ suteiks 
tikruosius prisijungimo prie paslaugų kredencialus. „Viewer“ programos Įvardytojo naudotojo 
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kredencialai arba 1 lygio Įvardytojo naudotojo kredencialai, naudojami prisijungti prie bazinių 
paslaugų , gali būti naudojami tik tarpsisteminės integracijos tikslais. Įvardytasis naudotojas jų negali 
naudoti prieigai prie sistemos gauti. 

b. Klientas gali prisijungti prie įprastų paslaugų, kad įgalintų dvikryptį nuskaitomojo ir įrašomojo pobūdžio 
tarpsisteminį ryšį tarp „ArcGIS Enterprise“ ir kitos (-ų) trečiosios šalies įmonių verslo sistemos (-ų) 
Kliento organizacijoje. Klientas gali naudoti „Editor“ programos (arba aukštesnės) Įvardytojo 
naudotojo kredencialus arba 2 lygio Įvardytojo naudotojo kredencialus prisijungti prie įprastų 
paslaugų, kol „Esri“ suteiks tikruosius prisijungimo prie paslaugų kredencialus. „Editor“ programos 
(arba aukštesnės) Įvardytojo naudotojo kredencialai arba 2 lygio Įvardytojo naudotojo kredencialai, 
naudojami prisijungti prie įprastų paslaugų , gali būti naudojami tik tarpsisteminės integracijos tikslais. 
Įvardytasis naudotojas jų negali naudoti prieigai prie sistemos gauti. 

24. Programinę įrangą galima naudoti tik prototipinės Pridėtinės vertės taikomosios programos ir kūrimo, 
testavimo ir demonstravimo tikslais bei žemėlapių talpykloms kurti. 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 įdiegti keliuose kompiuteriuose, 
naudojamuose „ArcGIS“ kūrėjų prenumeratorių, turinčių „Builder“ ar aukštesnio lygio plano prenumeratą; 
visa kita Programinė įranga licencijuojama pagal Vardinę licenciją. 

25. Rezervuota. 
26. Geografinių duomenų bazėje galima laikyti ne daugiau kaip 10 gigabaitų Kliento duomenų. 
27. Rezervuota. 
28. Naudojimas ribojamas iki 10 tinklinių galutinių naudotojų, naudojančių kitas taikomąsias programas (ne 

„ArcGIS Enterprise Workgroup“ arba „ArcGIS GIS Server Workgroup“). 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. Norint naudoti Programinę įrangą, reikia palaikomos „SQL Server Express“ versijos. Derančios versijos 
išvardytos prie „Esri“ svetainėje pateiktų sistemos reikalavimų, susijusių su produktu. 

30. Kliento duomenų apimtis negali viršyti 10 gigabaitų. Visi komponentai turi būti įdiegti viename serveryje.  
31. Yra Perėmimo licencija. 
32. Rezervuota. 

33–38. Rezervuota. 
39. Jokios redagavimo funkcijos, įtrauktos į „ArcGIS GIS Server“, neleidžiama 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, kuriose naudojama „Esri File 
Geodatabase API“, Kliento galutiniams naudotojams. 

48–53. Rezervuota. 
54. Rezervuota. 

55–63. Rezervuota. 
64. Pridėtinės vertės taikomosios programos, skirtos diegti žiniatinklyje, turi būti naudojamos 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 su aktyvia „ArcGIS Online“ prenumerata gali saugoti pasaulinio geokodavimo paslaugos 
sugeneruotus geokodavimo rezultatus.  

67. Ribojama iki 250 000 000 geokodavimų vienai metinei prenumeratai. 
68. Per informacinės grafikos paslaugą pasiekiamus duomenis Klientas gali naudoti tik demonstraciniais 

tikslais ir negali įrašyti jokių naudojantis šia paslauga pasiekiamų duomenų. 
69. Galima naudoti visais Kliento organizacijos veiklos tikslais. 
70. Galima naudoti visais kūrimo ir testavimo tikslais Kliento organizacijoje. 
71. Galima naudoti mokymo tikslais švietimo organizacijose. 
72. Galima naudoti Kliento patvirtintos NVO / NPO organizacijos naudai. 
73. Galima naudoti spaudos ar žiniasklaidos organizacijų naudai. 
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74. Galima naudoti asmeninėms reikmėms. 
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 arba dalyvauti bet kokiose privačiose grupėse. 
77. Įeina komercinės taikomosios programos diegimo licencija, kuri suteikia Klientui teisę už mokestį 

trečiosioms šalims tiekti Pridėtinės vertės taikomąsias programas. 
78. Naudodamas šią prenumeratą Klientas gali kurti privačias grupes arba jose dalyvauti. 
79. Vienoje prenumeratoje per mėnesį galima atlikti ne daugiau kaip 1 000 000 geografinės paieškos 

operacijų, susijusių su Kliento prenumerata. Operacijos apima pagrindo žemėlapio duomenų ir 
geokodavimo paieškos operacijas. Viena pagrindinių žemėlapių duomenų operacija atitinka aštuonias 
256 x 256 išklotinės dalių užklausas. Viena geokodavimo paieškos 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. 

80. Galima leisti registruotiems švietimo įstaigos studentams tiesiogiai pasiekti „Online Services“, o 
1 prenumerata gali dalytis keli registruoti studentai, bet tik mokymo tikslais. 

81. Klientui neleidžiama pateikti Pridėtinės vertės taikomųjų programų trečiosioms šalims už užmokestį. 
82. Įvardytasis naudotojas gali įtraukti savo Įvardytojo naudotojo kredencialus į „ArcGIS API for Python“ 

scenarijų tik darbo eigos, kurią naudos tik Įvardytasis naudotojas, kurio kredencialai įtraukti į scenarijų, 
automatizavimo tikslais. 

83. Klientas turi naudoti atskirą „AEC Project Delivery“ prenumeratą kiekvienam savo Užsakovui (toliau – 
Užsakovas). Klientas gali (i) naudoti „AEC Project Delivery“ prenumeratą tik bendradarbiauti su 
Užsakovu įgyvendinant projektą ir (ii) suteikti Užsakovui Įvardytojo naudotojo prieigą prie „AEC Project 
Delivery“ prenumeratos, kad Užsakovas galėtų naudoti „AEC Project Delivery“ prenumeratą ir 
bendradarbiauti su Klientu įgyvendinant projektą. Užsakovas negali naudoti Įvardytojo naudotojo 
licencijos kitiems tikslams. Klientas yra visiškai atsakingas už tai, kad Užsakovas laikytųsi šių naudojimo 
sąlygų, ir pasirūpina, jog Užsakovas nebenaudotų „AEC Project Delivery“ prenumeratos pasibaigus 
projektui. 

84. Neįeina Įdiegties licencija.  
85. Su „ArcGIS Hub“ pridedamas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas galima naudoti „ArcHIS 

Hub“ įgalintoms bendruomenės iniciatyvoms palaikyti. Klientas gali leisti trečiosioms šalims būti „ArcGIS 
Hub“ Įvardytaisiais naudotojais tik su tikslu dalyvauti bendruomenės veikloje.  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 su „ArcGIS Indoors“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas tik 
norėdamas išnaudoti „ArcGIS Indoors“ galimybes kaip apibrėžta „ArcGIS Indoors“ dokumentacijoje. 
Draudžiama naudoti su „ArcGIS Indoors“ pateiktas programinės įrangos licencijas ir prenumeratas kitu 
tikslu. 


