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הרשימה הבאה מציינת תנאי שימוש נוספים החלים על מוצרים ספציפיים. כל רשומת תוכנה מציינת הערת שוליים אחת או יותר החלה 
אחת מהערות השוליים מופיעות אחרי הרשימה. על מוצר זה. הערות שוליים אלה מתווספות למונחים בהסכם זה. ההגדרות של כל 

אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה הרלוונטי, הרחבות של מוצרים כפופות לאותו היקף שימוש שנקבע עבור המוצר המתאים. בנוסף 
 להגדרות שסופקו בהסכם הראשי, ההגדרות הבאות יחולו על תנאי השימוש הספציפיים למוצר:

 

  ידי -בכל מנגנון שסופק על"אימות" פירושו שימושirsE המאפשר גישה לשירותי המיקום של ,msofta P SIGcsA ראה מסמכי תיעוד .
לקבלת  (/pIIhr://rene chesr.SsosEr.ocA/rcooAesISIEcs/AShhEss-ShEr-Ssr-resnEoer/reoosEIsבנושא אבטחה ותיעוד )

 הרשימה העדכנית של מנגנוני האימות(.
 

 מוצרי שולחן עבודה
  msofta SerdIch )mrnSsoer, aISsrSsr  או)SrEo( (26) 
  msofta iSsIp )20; 65) 
  msofta ish cses SerdIch )20) 
  msofta Gcs moIc mS )20) 
  msoPSr )13) 
  msoReSres )20) 
  msofta Gcs PesrcsS  rre )3; 26) 
 

 מוצרי שרת
  msofta isIeshsEre 

 ▪ aISsrSsr  אוmrnSsoer  (17 ;21 ;23 ;31) 
 ▪ dcsdsscoh aISsrSsr  אוmrnSsoer )21; 23; 26; 28; 29; 30) 
 ▪ msofta fta aesnes  (aISsrSsr  אוmrnSsoer ( )31) 
 ▪ msofta fta aesnes )SrEo (31 ;39) 
 ▪ msofta fta aesnes dcsdsscoh )aISsrSsr  אוmrnSsoer( )26; 28; 29; 30) 
 ▪ msofta fta aesnes dcsdsscoh )SrEo )26; 39) 
 ▪ msofta iSsEIEAe )2) 
  שרתי יכולות אופציונליות שלmsofta isIeshsEre: 

 ▪ msofta tASse aesnes, msofta fecinesI aesnes, msofta fecmsS sIEor aesnes ו-msofta  cIebccd aesnes 
aISsrSsr )31) 

 רתי יכולות אופציונליות של שmsofta isIeshsEre dcsdsscoh: 
 ▪ msofta tASse aesnes, msofta fecinesI aesnes, msofta fecmsS sIEor aesnes ו-msofta  cIebccd aesnes 

aISsrSsr )4) 
 msofta )orEserr msS srI isIeshsEre )17; 21; 23; 31) 
  msofta dcs r fecocres )SrEo )67) 
 

 מוצרים למפתחים

 מינוי ל-msofta Sene ches 
 (103; 97; 91; 89, 78; 68; 66; 16כל התוכניות ) ▪ 
 (isIeshsEre )24, 26, 77, 92או  oE res, PscGerrEcsS , PseAEoA(תוכניות  ▪ 
 irresIES r  (90)תוכנית  ▪ 
 ▪ msofta mhhaIorEc Sene ches irEIEcs )11; 16; 19) 
 ▪ msofta RosIEAe aS  Gcs msrscEr, ERa, DSnS, ASoRa, . iA  9אוI )16; 19) 
 ▪ msofta issEse Sene ches  EI ( 26; 22; 19; 16והרחבות) 
 ▪ msofta mPt Gcs DSnSaosEhI )16; 63; 64) 
 ▪ msofta  EIsissEse aS  ו-PscoerosS  RosIEAe )105; 19) 
 msofta iShr aS  Gcs rsEIs  אוrsseS  issEse )15; 62; 64) 
 msofta iShr aS  Gcs DSnS,  cI Es . iA, 9I  אוa1EGI )16;19) 
 msofta iShr aS  Gcs DSnSaosEhI )16; 63; 64) 

 
 msofta RosIEAe Seh csAesI OEoesre Gcs msrscEr, ERa, DSnS,  cI Es ASoRa, . iA, 9I  אוa1EGI 

 ▪ OEIe )15; 62; 64) 
 ▪ )SrEo  אוaISsrSsr )1; 14; 15; 18) 
 ▪ mrnSsoer )14; 15; 18) 
  רישיון פריסה שלmsofta issEse  עבורdEsrc1r/OEsos  (26; 22; 15)והרחבות 

https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/
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  irsE PE e fecrSISbSre mPt )47) 
 
 

 התקנים ניידים
  msofta  SnEsSIcs )14) 
 

 אחר
  msofta  ob )85) 
  msofta tsrccsr )86) 
 msofta tsrccsr iShr )99; 100; 101) 
 msofta tsrccsr ahSoer )100; 101) 
 msofta tPa)100; 101) 
  משתמש בחינם שלmsofta iShr Gcs mrcbe  seSIEne   cor  (74) 
  msofta tsrEspIr )17) 
  רישיוןaEIe aoSs Gcs msofta RhesSIcs  (32 ;33) 
 msofta fecmsS sIEor issEse 

 (103, שעות ליבה נוספות )csseoIr תוכניות  ▪ 
 (SErocsseoIer )27, 102תוכנית  ▪ 

 

 שירותים מקוונים
  מינוייmsofta Rs Ese זמינים דרך תוכניות מכירה מרובות: 

 (103; 96; 82; 77; 70; 69; 68; 66; 23וממשל ) imrתוכניות מסחר קמעונאי,  ▪ 
 (103; 96; 82; 71; 70; 69; 68; 66; 23תוכניות חינוך ) ▪ 
 (103; 96; 82; 71; 70; 69; 68; 66; 23תוכניות מלכ"ר ) ▪ 
 (68; 46; 47; 47; 66; 66) ציבורית תוכנית 

 ללקוחות בקטגוריות הבאות יש את הזכויות הנוספות הבאות: 
 (72קמעונות מסחרית ) ▪ 
 (72הסכמי חברה ) ▪ 
 (72ממשלה ) ▪ 
 (72ארגונים לא ממשלתיים/מלכ"רים ) ▪ 
 (72תוכניות לעיתונות/תקשורת ) ▪ 
 (71תוכניות לימודים ) ▪ 
 פרויקט  למסירת מינויmsofta mi   (83) 
 msofta ie coEIs )103) 
 msofta Gcs iEoscrcGI P SseISss  cAhoIes—Psc iSopEse )104) 
 

 :הערות שוליים
 באמצעות חיבור ישיר. secrSISbSreלשימוש כדי לערוך אינו ניתן  .1
 לא לשימוש בניווט. .2
 מסחרי בלבד.-רישיון לשימוש אישי ולא .3
 בעל ארבע ליבות. 1מוגבל לשרת  – .4

 ניתן להתקין במחשב נפרד. – 
 שמור. .10–5

 msofta RosIEAeהשימוש של רישיון כפופות לתנאי  msofta mhhaIorEc Sene ches irEIEcsאפליקציות שנבנו עם  .11
Seh csAesI. 

 שמור. .12
 .SoS  rreניתן כרישיון  .13
 ניתן להשתמש לצורכי ניווט. .14
 .Seh csAesIניתן כרישיון  .15
מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון לאפליקציות בעלות -כדי ליצור אפליקציות בעלות ערך mPt-או ב  aS-לקוח רשאי להשתמש ב .66

 סף אלה למשתמשי הקצה שלו או לגורמי צד שלישי לשימוש בכל מקום שאינו אסור תחת תקנת ייצוא.מו-ערך
היא מוטב צד  RsSo eאו את התיעוד שלהן הכלול עם מוצר זה.  RsSo e tsrISsI   EesIלקוח אינו רשאי להפיץ ספריות  .17

 rsEGcsA  cAhoIes-. הRsSo e tsrISsI   EesIשלישי של הסכם זה אך ורק בכל הנוגע לשימוש של הלקוח בספריות 
tsGcsASIEcs AsSsrSoIEcs moI  (r tAm לא יחול על שימוש הלקוח בספריות )RsSo e tsrISsI   EesI. 

בעת שימוש במחרוזת רישיון בתור טכנולוגיית אפשור הרישיון, נדרש רישיון פריסה לכל יישום ערך מוסף לכל מחשב  .18
 משתמש.

 להשתמש ברישיון על מנת לפתח אפליקציות בעלות ערך מוסף המבוססות על האינטרנט או על שרת.אין  .19
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 .RerErIsEboIEcsניתן כרישיון  .20
י שימוש נוספים עבור רישיונות לקבלת תנא pIIhr://111.ersE.ocA/ esS /rcGI1Sse- Eoesre Gcsעיין בהסכם המסגרת  .21

 משתמש שמיים.
 msofta SerdIchאו לתוכנת  msofta issEse Gcs dEsrc1r/OEsosמשתמשי קצה חייבים להשיג רישיון לתוכנת  א. .22

; 1במחשב  msofta issEse( כדי לקבל את הזכות להריץ אפליקציית  mrnSsoerאו  SrEo  , aISsrSsr(אחרת )ברמת 
 וכן

במטרה  msofta SerdIchבשילוב עם תוכנת  msofta issEse Gcs dEsrc1r/OEsosלהשתמש בהרחבות של אין  ב. 
. ניתן להתקין כמה אפליקציות בעלות ערך מוסף של msofta issEseלהפעיל אפליקציות בעלות ערך מוסף של 

msofta issEse  המיועדות לשימוש הבלעדי של משתמש זה. 1עבור משתמש יחיד במחשב 
 תקשורת מערכת למערכת .23

כיוונית, לקריאה בלבד -הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה בסיסי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת חד א.
אל מערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של הלקוח.  msofta Rs Eseאו  msofta isIeshsEre-מ

כאישור כניסה  1 שמי מסוג 'צופה' או באישור של משתמש שמי ברמההלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש 
תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של משתמש שמי מסוג 'צופה' או של  irsE-בסיסי לשירות עד ש
יכול לשמש אך ורק למטרות אינטגרציה של מערכת , המשמש כאישור כניסה בסיסי לשירות,1 משתמש שמי ברמה

 ערכת והמשתמש השמי אינו רשאי להשתמש בו לכניסה למערכת.למ
כיוונית, לקריאה -הלקוח רשאי להשתמש באישור כניסה סטנדרטי לשירות כדי לאפשר תקשורת מערכת למערכת דו ב.

ומערכות ארגוניות עסקיות אחרות של צד שלישי בארגון של  msofta Rs Eseאו  msofta isIeshsEreוכתיבה בין 
הלקוח רשאי להשתמש באישור של משתמש שמי מסוג 'עורך' )או גבוה יותר( או באישור של משתמש שמי הלקוח. 

תפעיל אישור כניסה אמיתי אל השירות. אישור ספציפי של  irsE-כאישור כניסה סטנדרטי לשירות עד ש 2 ברמה
יכול ר כניסה סטנדרטי לשירות,, המשמש כאישו2 משתמש שמי מסוג 'עורך' )או גבוה יותר( או של משתמש שמי ברמה

 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  .24

 msoftaשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף ובמטמוני מפה עם רישיונות של מפה. הלקוח רשאי לה Sope יצירת 
isIeshsEre aISsEss aesnes  ועם רישיונות שרת פריסה. מותר להתקין תוכנות ונתונים במחשבים מרובים לשימוש של מנויי

msofta Sene ches  בעלי מנוי)oE res ות ניתנות כרישיון או בעלי מנויים מתוכניות מתקדמות יותר; כל יתר התוכנaEss e 
rre. 

 שמור. .25
 ביט של נתוני לקוח.-ג'יגה 10-מוגבל ל secrSISbSre-ה .26
 לא מותר לשימוש לצורך הפקת רווחים כתוצאה מסיפוק שירותים לגורמי צד שלישי. .27
או  msofta isIeshsEre dcsdsscohזמניים המשתמשים באפליקציות שאינן -משתמשי קצה בו 10-השימוש מוגבל ל .28

msofta fta aesnes dcsdsscoh ההגבלה כוללת שימוש בתוכנת .msofta SerdIch בתוכנת ,msofta issEse 
 msoftaאו של  msofta isIeshsEre dcsdsscohשל  fecrSISbSre-ובאפליקציות של צד שלישי בעלות קישור ישיר ל

fta aesnes dcsdsscohמאפליקציות אינטרנט. . לא חלה הגבלה על מספר הקישורים 
. גרסאות נתמכות רשומות בדרישות המערכת של המוצר באתר a9O aesnes ishserrהתוכנה דורשת גרסה נתמכת של  .29

 .irsEהאינטרנט של 
 בייט של נתוני לקוח לכל היותר. כל הרכיבים חייבים להיות מותקנים בשרת יחיד.-ג'יגה 10-השימוש מוגבל ל .30
 .PSE cnes כולל רישיון .31
 וכו'( להפעלת רחפן. Pmm, imamהשימוש בתוכנה זו לא כולל רישיון פיילוט )כגון,  .32
 הלקוח רשאי להשתמש באחסון מקוון שסופק עם תוכנה זו רק לצורך אחסון תוכן משתמש שנאסף או עובד דרך תוכנה זו. .33

 שמור. .38–34
, אין להשתמש בשום יכולת עריכה msofta fta aesnes dcsdsscoh )SrEoועם  msofta fta aesnes )SrEoעם  .39

 .msofta fta aesnes-הנכללת ב
 שמור. .46–40

למשתמשי קצה  irsE PE e fecrSISbSreשל  mPt-הלקוח רשאי לפתח ולהפיץ אפליקציות בעלות ערך מוסף המשתמשות ב .47
 של הלקוח.

 שמור. .61–48
 נוספים. irsEשימוש יחד עם מוצרי על יישומים בעלי ערך מוסף להיות ב .62
 נוספים. irsEעל יישום בעל ערך מוסף עבור פריסת רשת להיות בשימוש יחד עם מוצרי  .63
ניתן להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם אפליקציות בעלות ערך מוסף כל עוד האפליקציות יהיו בשימוש יחד עם  .64

 נוספים. irsEמוצר)י( 
כל עוד  msofta iSsIpנוספים. ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות גורמי צד שלישי יחד עם  irsEימוש יחד עם מוצר)י( ניתן לש .65

msofta iSsIp  יהיה בשימוש יחד עם מוצרirsE .נוספים 
ירות עיגון ידי ש-רק לקוחות בעלי מינוי משולם פעיל לשירותים מקוונים רשאים לאחסן את תוצאות עיגון הכתובות שהופקו על .66

 כתובות עולמי.
 עיגוני כתובות לכל מנוי שנתי. 002,222,222 -מוגבל ל .67

https://www.esri.com/legal/software-license
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הלקוח רשאי להשתמש בנתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות האינפוגרפיקה למטרות הצגה בלבד ואינו רשאי לשמור  .68
 נתונים שניתן לגשת אליהם דרך שירות זה.

 מטעם ארגון הלקוח.ניתן לשימוש עבור כל מטרה עסקית  .69
 ניתן לשימוש למטרות פיתוח ובדיקה מטעם ארגון הלקוח. .70
 ניתן להשתמש למטרות לימודים במוסדות לימוד. .71
 ניתן לשימוש עבור המטרה העסקית הפנימית של ארגון הלקוח. .72
 שמור. .73
 ניתן להשתמש לשימוש אישי. .74
להשתמש באפליקציות בעלות ערך מוסף אך ורק באמצעות שיתוף ציבורי של הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי  .75

אפליקציות אלה באמצעות 'כלי השיתוף'. הלקוח אינו רשאי להשתמש במנוי זה להפעלת אפליקציה בעלת ערך מוסף 
ודים בלבד, לשימושו העסקי הפנימי, אלא אם כן הלקוח הוא מוסד לימוד המשתמש באפליקציה בעלת ערך מוסף למטרות לימ

 ארגון לא ממשלתי/מוסד ללא כוונת רווח העומד בדרישות או ארגון תקשורת את עיתונות.
 הלקוח אינו רשאי ליצור קבוצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות. .76
 SAer ת לקוח רשאי להפיץ יישומים בעלי ערך מוסף לגורמי צד שלישי בתשלום, וניתן להשתמש בהם אך ורק דרך רישיונו .77

rres  שלmsofta Rs Ese  אוmsofta isIeshsEre. 
 .cAAesoES  mhh Seh csAesI כולל רישיון  .78
 שמור. .79
ניתן לאשר לסטודנטים רשומים במוסד לימוד לגשת ישירות אל השירותים המקוונים ולחלוק מנוי אחד בין יותר מסטודנט  80

 למטרות לימוד בלבד. 1רשום 
 שמור. .81
אך ורק לטובת  PsIpcsעבור תוכנת מחשב  msofta mPt-מש שמי רשאי להטמיע את אישור המשתמש השמי שלו במשת .82

 אוטומציה של תהליך עבודה המיועד לשימוש בלעדי של המשתמש השמי שאישור המשתמש השמי שלו מוטמע בסקריפט.
( להשתמש במינוי Eלו )"לקוח"(. הלקוח רשאי )עבור כל לקוח ש  miעל הלקוח להשתמש במינוי נפרד של מסירת פרויקט  .83

( כדי לספק ללקוח שלו גישה של משתמש שמי EEאך ורק במטרה לשתף פעולה עם הלקוח שלו; וכן )  miלמסירת פרויקט 
, לצורך שיתוף פעולה   mi, במטרה לאפשר ללקוח שלו לגשת אל המינוי למסירת פרויקט   miאל המינוי למסירת פרויקט 

על פרויקטים שהלקוח מבצע עבור הלקוח שלו. הלקוח אינו רשאי להשתמש ברישיון המשתמש השמי לכל מטרה בעבודה 
אחרת. הלקוח נושא באחריות בלעדית לציות הלקוח שלו לתנאי שימוש אלה והוא יבטיח שהלקוח שלו יפסיק להשתמש במינוי 

 עם סיום הפרויקט.  miלמסירת פרויקט 
 שמור. .84
יכולים לשמש אך ורק לתמיכה ביוזמות קהילתיות המתאפשרות  msofta  ob-התוכנה והמינויים הנכללים ברישיונות  .85

אך ורק לצורך  msofta  ob-. הלקוח רשאי לאפשר לגורמי צד שלישי להיות משתמשים שמיים בmsofta  obבאמצעות 
-יועצים או קבלנים להיות משתמשים שמיים במעורבות בפעילויות קהילתיות. הלקוחות רשאים לאפשר למעסיקים, סוכנים, 

msofta  ob  אך ורק לצורך ניהול, הגדרה, תחזוקה או תמיכה ביוזמות קהילתיות באמצעותmsofta  ob אין לבצע כל .
 .msofta  ob-שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללים ב

אך ורק לצורך הפעלת היכולות של  msofta tsrccsr-ם בהלקוח רשאי להשתמש ברישיונות התוכנה ובמינויים הנכללי .86
msofta tsrccsr כפי שמוגדר בתיעוד של ,msofta tsrccsr אין לבצע כל שימוש אחר ברישיונות התוכנה ובמינויים .

 .msofta tsrccsr-הנכללים ב
 שמור. .87
 שמור. .88
 msoftaמי ערך מוסף למטרות רווח, אשר ניגשים לשירותי הלקוח רשאי להפיץ ישירות, או דרך ערוצי המכירות שלו, יישו .89

P SIGcsA  דרך אימות, לגורמי צד שלישי. כל יישומי הערך המוסף למטרות רווח נדרשים להשתמש באימות בעת גישה
 .msofta P SIGcsAשירותי המיקום של

הלקוח רשאי להשתמש במינוי אחד בלבד בארגון שלו, ללקוח יכולים להיות מספר מינויים בארגון שלו, לצורכי פיתוח ובדיקה.  .90
 מוסף שנפרסו.-לשימוש עם יישומי ערך

 מוסף שנבנו עם:-מפתח בעל יישומי ערך -הגירת יישום  .91
, ספריות המיפוי בקוד RiaA)בכל הגרסאות(,  RosIEAe aS r-ו DSnSaosEhI 4.sשל הלקוח )לרבות  mPt-ממשקי ה א. 

 msoftaמיפוי בקוד פתוח של צד שלישי שנתמכות( נדרשים להשתמש בשירותי המיקום של , ספריות irsEפתוח של 
P SIGcsA  2022באפריל  30ביישומים שלהם עד. 

 31ביישומים שלהם עד  msofta P SIGcsAנדרשים להשתמש בשירותי המיקום של  DSnSaosEhI 3.s mPtממשקי  ב. 
 2022בדצמבר 

וצות פרטיות או להשתתף בקבוצות פרטיות בתוך הפריסה והבדיקה של מינוי ארגוני של הלקוח רשאי אך רק ליצור קב .92
msofta Rs Ese  כולל עם מינויmsofta Sene ches. 

 שמור. .93
 שמור. .94
 שמור. .95
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לצורך גישה אינטראקטיבית ללא תכנות של משתמשים שמיים בלבד.  msofta tASseהלקוח רשאי להשתמש בשירותי  .96
)כגון סיווג פריטים מרובים, למידה עמוקה וכו', או ייצוא נתונים בכמות הגדולה  msofta tASseשימוש עם תכנות בשירותי 

 אחת( הינו אסור.-בבת (10i-מ
מוסף של צד שלישי נדרשים להפיק -לצורך שימוש ביישום ערך mPtמשתמשי הקצה של הלקוח שיתבקשו להזין מפתח  .97

אינם  msofta Rs Eseשהופקו באמצעות חשבון  mPt. מפתחות msofta Sene chesצעות מינוי אלה באמ mPtמפתחות 
 מותרים בתרחיש זה.

 שמור. .98
מורשים אך ורק להפעלת היכולות המוגדרות בתיעוד המוצר של  msofta tsrccsr iShrסוגי המשתמשים הנכללים עם  .99

msofta tsrccsr iShr  ,msofta tsrccsr ahSoer ו-msofta tPa. 
עם  msofta tsrccsr iShrהלקוח רשאי לפתח יישומי ערך מוסף אך ורק לשימוש על ידי סוגי המשתמשים שמסופקים עם  .100

 פונקציונליות הקשורה למיפוי בתוך מבנים, מציאת דרך, ניווט, ניתוב או מיקום.
 .ahSoe P Ssses-או ב dcsdrhSoe ReresnSIEcsr-נדרש כדי להשתמש ב msofta tsrccs ahSoerרישיון  .101
 מוגבלת לאשכול ייצור אחד. SErocsseoIerכל תוכנית  .102
כולל שירותים מקוונים, או קיבולת, שניתנים לניצול דרך מודל צריכה. הלקוח רשאי לרכוש אפשרויות מינוי נוספות לפי הצורך  .103

תספק מנהל חשבון מינוי לקוח עם התראה  irsEישימים. כדי לאפשר את המשך השימוש בשירותים מקוונים או קיבולת 
שומרת לעצמה את הזכות להשעות את גישת הלקוח לשירותים מקוונים או קיבולת  irsEמראש על צריכת המינוי ותפוגה. 

לו אחוז מהשירותים המקוונים או מהקיבולת הכוללים שהוקצו עו ששולמו מראש. אם הופע 100-כאשר צריכת המינוי מגיעה ל
תחייב על בסיס חודשי כפיגור בתשלומים והלקוח אחראי לשלם את העלויות הקשורות ונצברו בתעריפים  irsEחריגות, 

, אם ללקוח יש חוב שמועד irsEשומרת לעצמה את הזכות להשעות את גישת הלקוח למוצרים ולשירותים  irsEהישימים. 
לאחר שהלקוח שילם על המוצרים  irsEים ולשירותים של תאפשר ללקוח בהקדם לגשת שוב למוצר irsEפרעונו חלף. 

 .irsEוהשירותים של 
וירטואליים אינם מותרים  Psc( שהותקנו מראש במחשבי ma  GE er)קובצי  msofta   cor aIcseקובצי חיבור של  .104

 להעתקה או להעברה בדרך אחרת למכשיר אחר.
מוסף ולהפיץ ולהעניק רישיון לאפליקציות בעלות -ר אפליקציות בעלות ערךכדי ליצו mPt-או ב  aS-לקוח רשאי להשתמש ב .105

 מוסף אלה למשתמשי הקצה שלו לשימוש בכל מקום שאינו אסור תחת תקנת ייצוא.-ערך
 




