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Phần sau liệt kê các điều khoản sử dụng bổ sung áp dụng cho các Sản phẩm cụ thể. Mỗi Sản phẩm được liệt 
kê có một hoặc nhiều chú dẫn áp dụng cho Sản phẩm đó. Các chú dẫn này bổ sung cho những điều khoản của 
Thỏa thuận này. Các định nghĩa cho từng chú dẫn nằm ở phía dưới danh sách. Trừ khi có các quy định khác 
được nêu trong Tài liệu Đặt hàng hiện hành, các tiện ích mở rộng của Sản phẩm sẽ tuân theo chính phạm 
vi sử dụng được cấp cho Sản phẩm tương ứng. Ngoài các định nghĩa trong Thỏa thuận chính, các định nghĩa 
sau đây sẽ áp dụng cho Điều khoản Sử dụng Cụ thể theo Sản phẩm: 
 

 "Xác thực" có nghĩa là sử dụng bất kỳ cơ chế nào do Esri cung cấp cho phép truy cập vào các dịch vụ định 
vị của ArcGIS Platform. Xem tài liệu Bảo mật và Xác thực (https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-
apis-and-services/security/) để biết danh sách các cơ chế Xác thực hiện tại). 

 

Sản phẩm dành cho Máy tính để bàn 
 ArcGIS Desktop (Nâng cao, Tiêu chuẩn hoặc Cơ bản) (26) 
 ArcGIS Earth (20; 65) 
 ArcGIS Explorer Desktop (20) 
 ArcGIS for AutoCAD (20) 
 ArcPad (13) 
 ArcReader (20) 
 ArcGIS for Personal Use (3; 26) 
 

Sản phẩm dành cho Máy chủ 
 ArcGIS Enterprise 
 ▪ Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao (17; 21; 23; 31) 
 ▪ Nhóm làm việc Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao (21; 23; 26; 28; 29; 30) 
 ▪ ArcGIS GIS Server (Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao) (31) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Basic (31; 39) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Workgroup (Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao) (26; 28; 29; 30) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39) 
 ▪ ArcGIS Maritime (2) 
 Các máy chủ Tính năng Tùy chọn ArcGIS Enterprise: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server và ArcGIS Notebook 

Server Tiêu chuẩn (31) 
 Các máy chủ Tính năng Tùy chọn ArcGIS Enterprise Workgroup: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server và ArcGIS Notebook 

Server Tiêu chuẩn (4) 
 ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31) 
 ArcGIS World Geocoder Basic (67) 
 

Sản phẩm dành cho Nhà phát triển 

 Gói đăng ký ArcGIS Developer 
 ▪ Tất cả các gói (16; 66; 68; 78, 89; 91; 97; 103) 
 ▪ Gói Xây dựng, Chuyên nghiệp, Cao cấp hoặc Doanh nghiệp (24, 26, 77, 92) 
 ▪ Gói Thiết yếu ( 90) 
 ▪ Phiên bản dành cho Nhà phát triển ArcGIS AppStudio (11; 16; 19) 
 ▪ ArcGIS Runtime SDK cho Android, iOS, Java, macOS, .NET hoặc Qt (16; 19) 
 ▪ Bộ công cụ và Các tiện ích mở rộng dành cho Nhà phát triển ArcGIS Engine (16; 19; 22; 26) 
 ▪ ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64) 
 ▪ ArcGIS CityEngine SDK và Procedural Runtime (105; 19) 
 ▪ ArcGIS Maps SDK dành cho Unity hoặc Unreal Engine (15; 62; 64) 
 ▪ ArcGIS Maps SDK cho Java, Kotlin .NET, Qt hoặc Swift (16; 19) 
 ▪ ArcGIS Maps SDK cho JavaScript (16; 63; 64) 
 
 Giấy phép Triển khai ArcGIS Runtime dành cho Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt hoặc Swift 
 ▪ Phiên bản rút gọn (15; 62; 64) 
 ▪ Cơ bản hoặc Tiêu chuẩn (1; 14; 15; 18) 

https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/
https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/
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 ▪ Nâng cao (14; 15; 18) 
 Giấy phép Triển khai ArcGIS Engine cho Windows/Linux và Các tiện ích mở rộng (15; 22; 26) 
 Esri File Geodatabase API (47) 
 
 

Di động 
 ArcGIS Navigator (14) 
 

Khác 
 ArcGIS Hub (85) 
 ArcGIS Indoors (86) 
 ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101) 
 ArcGIS Indoors Spaces (100; 101) 
 ArcGIS IPS(100; 101) 
 Người dùng miễn phí ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud (74) 
 ArcGIS Insights (17) 
 Giấy phép Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33) 
 ArcGIS GeoAnalytics Engine 
 ▪ Các gói số giờ chủ yếu bổ sung, được kết nối (103) 
 ▪ Gói bị Ngắt kết nối (27, 102) 
 

Dịch vụ Trực tuyến 
 Các gói đăng ký ArcGIS Online được cung cấp thông qua nhiều Chương trình Bán hàng: 
 ▪ Bán lẻ Thương mại, EA; và Chương trình dành cho Chính phủ (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103) 
 ▪ Chương trình Giáo dục (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103) 
 ▪ Chương trình Phi lợi nhuận (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103) 
 Gói Công khai (66; 68; 74; 75; 76; 80) 
 Khách hàng thuộc các danh mục dưới đây có thêm các quyền sau: 
 ▪ Bán lẻ Thương mại (72) 
 ▪ thỏa thuận doanh nghiệp (72) 
 ▪ Chính phủ (72) 
 ▪ NGO/NPO (72) 
 ▪ Các chương trình Truyền thông/Báo chí (72) 
 ▪ Chương trình Giáo dục (71) 
 Đăng ký Chuyển giao Dự án ArcGIS AEC (83) 
 ArcGIS Velocity (103) 
 ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (104) 
 

Chú dẫn: 
1. Có thể không được sử dụng để sửa dữ liệu địa lý dành cho doanh nghiệp qua Kết nối Trực tiếp. 
2. Không dùng trong điều hướng. 
3. Được cấp phép chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. 
4. – Được giới hạn ở 1 máy chủ bốn lõi. 
 – Có thể được cài đặt trên một máy riêng. 

5–10. Được bảo lưu. 
11. Các ứng dụng được xây dựng với Phiên bản dành cho Nhà phát triển ArcGIS AppStudio tuân theo 

các điều khoản sử dụng dành cho Giấy phép Triển khai ArcGIS Runtime. 
12. Được bảo lưu. 
13. Được cấp phép dưới dạng Giấy phép Sử dụng Chung. 
14. Có thể được sử dụng cho mục đích điều hướng. 
15. Được cấp phép dưới dạng Giấy phép Triển khai. 
16. Khách hàng có thể sử dụng SDK hoặc API để tạo các Ứng dụng Giá trị Gia tăng cũng như phân phối 

và cấp phép các Ứng dụng Giá trị Gia tăng đó tới người dùng cuối hoặc các bên thứ 3 để sử dụng ở bất 
cứ đâu không bị cấm theo quy định xuất khẩu hiện hành. 

17. Khách hàng không được phân phối lại thư viện Oracle Instant Client hoặc tài liệu của chương trình 
đi kèm với Sản phẩm này. Oracle là bên thứ ba được hưởng lợi của Thỏa thuận này chỉ liên quan 
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đến việc Khách hàng sử dụng thư viện Oracle Instant Client. Đạo luật Thống nhất về Giao dịch Thông tin 
Máy tính (UCITA) sẽ không áp dụng cho việc Khách hàng sử dụng các thư viện Oracle Instant Client. 

18. Khi sử dụng chuỗi giấy phép làm công nghệ hỗ trợ giấy phép, yêu cầu có Giấy phép Triển khai cho mỗi 
Ứng dụng Giá trị Gia tăng cho mỗi người dùng trên mỗi thiết bị. 

19. Giấy phép không được sử dụng để phát triển các Ứng dụng Giá trị Gia tăng dựa trên máy chủ. 
20. Được cấp phép dưới dạng Giấy phép Phân phối lại. 
21. Xem Thỏa thuận Chính https://www.esri.com/legal/software-license để biết các điều khoản bổ sung 

cho việc sử dụng Giấy phép Người dùng Định danh. 
22. a. Người dùng cuối phải có giấy phép của Phần mềm ArcGIS Engine for Windows/Linux hoặc Phần 

mềm ArcGIS Desktop (Cơ bản, Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao) khác để có quyền chạy ứng dụng 
ArcGIS Engine trên 1 máy tính; và 

 b. Các tiện ích mở rộng ArcGIS Engine cho Windows/Linux không được sử dụng kết hợp với Phần 
mềm ArcGIS Desktop để chạy các Ứng dụng Giá trị Gia tăng ArcGIS Engine. Một người dùng có thể 
cài đặt nhiều Ứng dụng Giá trị Gia tăng ArcGIS Engine trên 1 máy tính để chỉ sử dụng bởi người 
dùng đó. 

23. Truyền thông giữa Các hệ thống 
a. Khách hàng có thể sử dụng thông tin đăng nhập dịch vụ cơ bản để cho phép truyền thông một chiều, 

chỉ đọc, giữa các hệ thống từ ArcGIS Enterprise hoặc ArcGIS Online đến (các) hệ thống doanh 
nghiệp của bên thứ ba khác trong tổ chức của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng Thông tin 
Đăng nhập của Người dùng Định danh là Người xem hoặc người dùng Cấp 1 làm thông tin đăng 
nhập dịch vụ cơ bản cho đến khi Esri triển khai thông tin xác thực đăng nhập dịch vụ thực tế. Thông 
tin Đăng nhập của Người dùng Định danh là Người xem hoặc người dùng Cấp 1 cụ thể được sử 
dụng làm thông tin xác thực đăng nhập dịch vụ cơ bản chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tích 
hợp giữa các hệ thống và Người dùng Định danh cũng không thể sử dụng để truy cập vào hệ thống. 

b. Khách hàng có thể sử dụng thông tin đăng nhập dịch vụ tiêu chuẩn để cho phép truyền thông hai 
chiều, đọc-ghi, giữa các hệ thống giữa ArcGIS Enterprise hoặc ArcGIS Online và (các) hệ thống 
doanh nghiệp của bên thứ ba khác trong tổ chức của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng Thông 
tin Đăng nhập của Người dùng Định danh là Người chỉnh sửa (hoặc cao hơn) hoặc người dùng 
Cấp 2 làm thông tin đăng nhập dịch vụ tiêu chuẩn cho đến khi Esri triển khai thông tin xác thực đăng 
nhập dịch vụ thực tế. Thông tin Đăng nhập của Người dùng Định danh là Người chỉnh sửa (hoặc cao 
hơn) hoặc người dùng Cấp 2 cụ thể được sử dụng làm thông tin xác thực đăng nhập dịch vụ tiêu 
chuẩn chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tích hợp giữa các hệ thống và Người dùng Được đặt 
tên cũng không thể sử dụng để truy cập vào hệ thống. 

24. Chỉ được sử dụng Phần mềm cho mục đích phát triển, kiểm tra và trình diễn Ứng dụng Giá trị Gia tăng 
nguyên mẫu cũng như tạo bộ nhớ cache bản đồ. Khách hàng có thể sử dụng các Ứng dụng Giá trị Gia 
tăng và bộ nhớ cache bản đồ với Giấy phép Máy chủ Tổ chức và Giấy phép Máy chủ Triển khai ArcGIS 
Enterprise. Có thể cài đặt Dữ liệu và Phần mềm trên nhiều máy tính để bất kỳ Người đăng ký nào là Nhà 
phát triển ArcGIS với các đăng ký theo gói Xây dựng hoặc cao hơn sử dụng; tất cả các Phần mềm khác 
được cấp phép dưới dạng Giấy phép Sử dụng Đơn lẻ. 

25. Được bảo lưu. 
26. Cơ sở dữ liệu địa lý được hạn chế ở 10 gigabyte dữ liệu của Khách hàng. 
27. Không được sử dụng để tạo doanh thu bằng cách cung cấp dịch vụ cho các bên thứ ba. 
28. Việc sử dụng giới hạn ở 10 người dùng cuối đồng thời đối với các ứng dụng không phải là ứng dụng 

ArcGIS Enterprise Workgroup hoặc ArcGIS GIS Server Workgroup. Hạn chế này bao gồm việc sử dụng 
Phần mềm ArcGIS Desktop, Phần mềm ArcGIS Engine và bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào kết nối 
trực tiếp với cơ sở dữ liệu địa lý ArcGIS Enterprise Workgroup hoặc ArcGIS GIS Server Workgroup bất 
kỳ. Không có giới hạn nào về số lượng kết nối từ các ứng dụng web. 

29. Phần mềm yêu cầu phiên bản SQL Server Express được hỗ trợ. Các phiên bản được hỗ trợ được liệt 
kê với yêu cầu hệ thống cho sản phẩm trên trang web của Esri. 

30. Việc sử dụng được hạn chế ở tối đa 10 gigabyte dữ liệu của Khách hàng. Tất cả các cấu phần phải được 
cài đặt trên một máy chủ duy nhất. 

31. Bao gồm một Giấy phép Dự phòng. 
32. Việc sử dụng Phần mềm này không bao gồm giấy phép của người lái (ví dụ: FAA, EASA, v.v.) để vận 

hành thiết bị bay điều khiển từ xa. 
33. Khách hàng chỉ có thể sử dụng bộ nhớ trực tuyến được cung cấp kèm theo Phần mềm này để lưu trữ 

Nội dung của Khách hàng được thu thập hoặc xử lý thông qua Phần mềm này. 

https://www.esri.com/legal/software-license
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34-38. Được bảo lưu. 
39. Không được phép sử dụng bất kỳ chức năng chỉnh sửa nào được bao gồm trong ArcGIS GIS Server 

với ArcGIS GIS Server Basic và ArcGIS GIS Server Workgroup Basic. 
40-46. Được bảo lưu. 

47. Khách hàng có thể phát triển và phân phối Ứng dụng Giá trị Gia tăng sử dụng Esri File Geodatabase API 
cho người dùng cuối của Khách hàng. 

48–61. Được bảo lưu. 
62. Ứng dụng Giá trị Gia tăng phải được sử dụng cùng với các Sản phẩm khác của Esri. 
63. Ứng dụng Giá trị Gia tăng cho bản triển khai trên web phải được sử dụng cùng với các Sản phẩm khác 

của Esri. 
64. Bạn cũng có thể sử dụng công nghệ của bên thứ ba cùng với các Ứng dụng Giá trị Gia tăng với điều kiện 

các Ứng dụng Giá trị Gia tăng luôn được sử dụng cùng với (các) Sản phẩm khác của Esri.. 
65. Chỉ có thể được sử dụng cùng với (các) Sản phẩm khác của Esri. Bạn cũng có thể sử dụng công nghệ 

của bên thứ ba cùng với ArcGIS Earth với điều kiện luôn sử dụng ArcGIS Earth cùng với các Sản phẩm 
khác của Esri. 

66. Chỉ Khách hàng có đăng ký Dịch vụ Trực tuyến trả phí đang hoạt động mới được lưu trữ các kết quả 
được mã hóa địa lý do Dịch vụ Mã hóa Địa lý toàn Thế giới tạo ra. 

67. Được giới hạn ở 250.000.000 mã địa lý cho mỗi thời hạn đăng ký hàng năm. 
68. Khách hàng chỉ có thể sử dụng dữ liệu có thể truy cập qua Dịch vụ Đồ họa thông tin cho mục đích hiển 

thị và không được lưu bất cứ dữ liệu nào có thể truy cập qua dịch vụ này. 
69. Có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào trong tổ chức của Khách hàng. 
70. Có thể được sử dụng cho mục đích phát triển và thử nghiệm trong tổ chức của Khách hàng. 
71. Có thể được sử dụng cho mục đích giảng dạy trong các tổ chức giáo dục. 
72. Có thể được sử dụng cho các mục đích kinh doanh nội bộ trong tổ chức của Khách hàng. 
73. Được bảo lưu. 
74. Có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân. 
75. Khách hàng chỉ có thể cho phép bên thứ ba sử dụng Ứng dụng Giá trị Gia tăng bằng cách chia sẻ công 

khai (các) Ứng dụng Giá trị Gia tăng bằng Công cụ Chia sẻ. Khách hàng không được sử dụng đăng 
ký này để trang bị Ứng dụng Giá trị Gia tăng sử dụng cho nội bộ doanh nghiệp của riêng mình trừ khi 
Khách hàng là cơ sở giáo dục đang sử dụng Ứng dụng Giá trị Gia tăng chỉ cho mục đích giảng dạy, 
tổ chức NGO/NPO đủ điều kiện hoặc tổ chức truyền thông hoặc báo chí. 

76. Khách hàng không được phép tạo các nhóm riêng tư hoặc tham gia vào bất kỳ nhóm riêng tư nào. 
77. Khách hàng có thể cung cấp Ứng dụng Giá trị Gia tăng cho bên thứ ba để thu một khoản phí chỉ được 

cho phép thông qua giấy phép ArcGIS Online hoặc ArcGIS Enterprise Named User của bên thứ ba. 
78. Bao gồm một giấy phép Triển khai Ứng dụng Thương mại. 
79. Được bảo lưu. 
80. Có thể cho phép các sinh viên đã đăng ký của một cơ sở giáo dục truy cập trực tiếp vào Dịch vụ Trực 

tuyến và dùng chung 1 đăng ký cho mục đích giảng dạy. 
81. Được bảo lưu. 
82. Người dùng Định danh có thể nhúng Thông tin Đăng nhập của Người dùng Định danh vào script ArcGIS 

API for Python chỉ với mục đích tự động hóa quy trình công việc được sử dụng riêng bởi Người dùng 
Định danh có Thông tin Đăng nhập của Người dùng Định danh được nhúng vào script. 

83. Khách hàng phải sử dụng Đăng ký Chuyển giao Dự án AEC riêng cho từng khách hàng của Khách hàng 
(“Client” (Khách hàng)). Khách hàng có thể (i) sử dụng Đăng ký Chuyển giao Dự án AEC chỉ để cộng tác 
trong dự án với Khách hàng của mình; và (ii) cung cấp cho Khách hàng quyền truy cập bằng Người dùng 
Định danh vào Gói đăng ký Chuyển giao Dự án AEC nhằm cho phép Khách hàng truy cập vào Gói đăng 
ký Chuyển giao Dự án AEC để cộng tác trong dự án mà Khách hàng thực hiện cho Khách hàng. Khách 
hàng có thể không được sử dụng Giấy phép Người dùng Định danh cho bất kỳ mục đích nào khác. 
Khách hàng chỉ chịu trách nhiệm về sự tuân thủ của Khách hàng với các điều khoản sử dụng này 
và sẽ đảm bảo rằng Khách hàng ngừng sử dụng Đăng ký Chuyển giao Dự án AEC khi dự án kết thúc. 

84. Được bảo lưu. 
85. Đăng ký và giấy phép phần mềm đi kèm với ArcGIS Hub chỉ có thể được sử dụng để hỗ trợ các sáng 

kiến cộng đồng được ArcGIS Hub cho phép. Khách hàng có thể cho phép các bên thứ ba trở thành 
Người dùng Định danh của ArcGIS Hub chỉ với mục đích tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Khách 
hàng có thể cho phép nhân viên, đại lý, nhà tư vấn hoặc nhà thầu trở thành Người dùng Định danh của 
ArcGIS Hub chỉ với mục đích quản lý, thiết lập, duy trì và hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng thông qua 
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ArcGIS Hub. Không cho phép bất kỳ ai khác sử dụng đăng ký và giấy phép phần mềm đi kèm với ArcGIS 
Hub. 

86. Khách hàng có thể sử dụng đăng ký và giấy phép phần mềm đi kèm với ArcGIS Indoors chỉ nhằm kích 
hoạt các tính năng của ArcGIS Indoors như được định nghĩa trong Tài liệu ArcGIS Indoors. Không cho 
phép bất kỳ ai khác sử dụng đăng ký và giấy phép phần mềm đi kèm với ArcGIS Indoors. 

87. Được bảo lưu. 
88. Được bảo lưu. 
89. Khách hàng có thể phân phối các Ứng dụng Giá trị Gia tăng cho các bên thứ ba trực tiếp hoặc thông qua 

các kênh bán hàng. Các ứng dụng này tạo doanh thu, truy cập dịch vụ vị trí ArcGIS Platform thông qua 
Xác thực. Tất cả các Ứng dụng Giá trị Gia tăng tạo ra doanh thu phải sử dụng Xác thực khi truy cập dịch 
vụ vị trí ArcGIS Platform. 

90. Khách hàng có thể có nhiều gói đăng ký trong tổ chức để phục vụ cho mục đích phát triển và thử nghiệm. 
Khách hàng chỉ có thể sử dụng một gói đăng ký trong tổ chức để dùng với các Ứng dụng Giá trị Gia tăng 
được triển khai. 

91. Di chuyển ứng dụng—một nhà phát triển có Ứng dụng Giá trị Gia tăng được xây dựng với: 
 a. Các API máy khách (bao gồm cả JavaScript 4.x và Runtime SDK (mọi phiên bản), REST, thư viện 

ánh xạ nguồn mở của Esri, thư viện ánh xạ nguồn mở của bên thứ 3 được hỗ trợ) phải sử dụng dịch 
vụ định vị ArcGIS Platform trong các ứng dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. 

 b. API JavaScript 3.x phải sử dụng dịch vụ định vị ArcGIS Platform trong các ứng dụng trước ngày 
31 tháng 12 năm 2022 

92. Khách hàng chỉ được phép tạo các nhóm riêng tư hoặc tham gia vào các nhóm riêng tư trong quá trình 
phát triển và thử nghiệm Đăng ký Tổ chức ArcGIS Online đi kèm với Đăng ký dành cho Nhà phát triển 
ArcGIS. 

93. Được bảo lưu. 
94. Được bảo lưu. 
95. Được bảo lưu. 
96. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ArcGIS Image để chỉ Người dùng Định danh mới có quyền truy cập 

tương tác, không cần kỹ năng lập trình. Không được phép sử dụng có lập trình các dịch vụ ArcGIS Image 
(ví dụ: phân loại hàng loạt, học sâu, v.v hoặc xuất dung lượng dữ liệu lớn hơn 10 MB một lúc). 

97. Người dùng cuối của Khách hàng nhận được lời nhắc nhập khóa API để sử dụng với Ứng dụng Giá trị 
Gia tăng của bên thứ ba phải tạo các khóa API đó thông qua Gói đăng ký ArcGIS Developer. Không cho 
phép các khóa API được tạo thông qua tài khoản ArcGIS Online trong trường hợp này. 

98. Được bảo lưu. 
99. Các loại người dùng đi kèm với ArcGIS Indoors Maps chỉ được cấp phép để sử dụng nhằm kích hoạt 

các chức năng như được định nghĩa trong tài liệu sản phẩm cho ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors 
Spaces và ArcGIS IPS. 

100. Khách hàng chỉ có thể phát triển các Ứng dụng Giá trị Gia tăng để những kiểu người dùng được cung 
cấp ArcGIS Indoors Maps với chức năng liên quan đến lập bản đồ trong nhà, tìm đường, điều hướng, 
định tuyến hoặc định vị có thể sử dụng. 

101. Phải có giấy phép ArcGIS Indoor Spaces để sử dụng Workspace Reservations hoặc Space Planner. 
102. Mỗi Gói bị Ngắt kết nối được giới hạn ở một cụm sản xuất. 
103. Bao gồm Dịch vụ Trực tuyến hoặc khả năng có thể được sử dụng thông qua mô hình sử dụng. Khách 

hàng có thể mua các tùy chọn đăng ký bổ sung khi cần để cho phép tiếp tục sử dụng Dịch vụ Trực tuyến 
hoặc khả năng hiện có. Esri sẽ cung cấp thông báo trước về việc sử dụng và hết hạn đăng ký cho quản 
trị viên tài khoản đăng ký của Khách hàng. Esri bảo lưu quyền tạm ngừng quyền truy cập của Khách 
hàng vào Dịch vụ Trực tuyến hoặc khả năng khi mức sử dụng đăng ký đạt 100 phần trăm tổng Dịch 
vụ Trực tuyến hoặc khả năng được phân bổ hoặc trả trước. Nếu bật mức dư, Esri sẽ lập hóa đơn hàng 
tháng cho các khoản nợ và Khách hàng có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan phát sinh theo mức 
giá áp dụng. Esri bảo lưu quyền đình chỉ quyền truy cập của Khách hàng vào các Sản phẩm của Esri nếu 
Khách hàng có số tiền quá hạn. Esri sẽ ngay lập tức khôi phục quyền truy cập của Khách hàng vào các 
Sản phẩm của Esri sau khi Khách hàng cấp tiền để truy cập các Sản phẩm của Esri. 

104. Không được sao chép hoặc truyền các tệp kết nối ArcGIS Cloud Store (tệp ASC) được cài đặt sẵn trên 
Pro Machine ảo đến bất kỳ thiết bị nào khác. 

105. Khách hàng có thể sử dụng SDK hoặc API để tạo các Ứng dụng Giá trị Gia tăng cũng như phân phối 
và cấp phép các Ứng dụng Giá trị Gia tăng đó tới người dùng cuối để sử dụng ở bất cứ đâu không 
bị cấm theo quy định xuất khẩu hiện hành. 




