Termos de Licença de Software da Microsoft para:
Windows® Embedded For Point of Service 1.0
Estes termos de licença são um acordo entre você e a [OEM]. Por favor, leia-os. Eles aplicam-se ao software
incluído no dispositivo. O software inclui também mídia separada na qual ele está contido.
O software no dispositivo inclui software licenciado da Microsoft Corporation ou uma afiliada.
Os termos também aplicam-se aos seguintes itens da Microsoft:
•

atualizações;

•

suplementos;

•

serviços via Internet; e

•

serviços de suporte

referentes ao software, a menos que outros termos acompanhem esses itens. Nesse caso, tais termos se
aplicam. Se você obtiver atualizações ou suplementos diretamente da Microsoft, a Microsoft, e não a [OEM],
concederá as respectivas licenças.
Conforme descrito abaixo, o uso de alguns recursos também funcionará como um consentimento seu
para a transmissão de algumas informações padrão do computador referentes aos serviços via Internet.
Ao usar o software, você estará aceitando estes termos. Caso não os aceite, não use nem copie o
software. Ao invés disso, contate a [OEM] para conhecer a política de recebimento de reembolso ou
crédito.
Se cumprir estes termos de licença, você terá os direitos a seguir.
1. Direitos de uso.
Você poderá usar o software do dispositivo com o qual adquiriu o software.
2. Requisitos de licenciamento e/ou direitos de uso adicionais.
a. Uso específico. A [OEM] desenvolveu este dispositivo para um Aplicativo POS (Point Of Sale, ponto
de vendas). O software só poderá ser utilizado para esse fim.
“RPOS Application” significa um aplicativo de software e sua única funcionalidade pode ser uma das
seguintes: (i) processar transações de vendas a varejo, verificar e controlar o estoque, registrar e/ou
transmitir informações do cliente e/ou funções relacionadas de gerenciamento de armazenamento de
varejo; (ii) fornecer informações sobre produtos disponíveis do revendedor diretamente aos clientes; (iii)
fornecer informações de registro de brindes a clientes; e/ou (iv) processar transações bancárias.
b. Outros softwares. Você poderá usar outros programas com o software enquanto esses programas
•

forem diretamente compatíveis com o uso específico do dispositivo definido pelo
fabricante ou

•

fornecerem utilitários, gerenciamento de recursos, antivírus ou proteção semelhante ao
sistema.

Softwares que fornecem tarefas ou processos de negócios do cliente não podem ser executados no
dispositivo. Isso inclui email, processamento de texto, planilhas, banco de dados, navegação na
rede/Internet, software de agendamento de compromissos e finanças pessoais. O dispositivo pode usar
protocolos de serviços de terminal para acessar esses softwares em execução no servidor.
c. Componente WIN PE. Você só poderá usar o componente Microsoft® Windows® Pre-installation
Environment (“Componente WinPEt”) do internamente e exclusivamente para fins de instalação do
Software nos DISPOSITIVOS do ponto de serviço. Durante a instalação, você poderá usar o componente
WinPE e os componentes de configuração incluídos no Software para modificar o Software para que faça
o seguinte:

(i)
instalar drivers de dispositivos em classes de dispositivos conhecidos não compatíveis com o
componente WinPE e/ou com componentes incluídos no Software; e
(ii)
adicionar arquivos unattended.xml e/ou driverinstall.xml à pasta de configuração do
Software e os arquivos relacionados a unattended.xml e/ou driverinstall.xml para habilitar a
configuração do modo automático do Software.
d. Conexões de dispositivos.
•

Você poderá usar protocolos de serviços de terminal para conectar o dispositivo a outro
dispositivo com um software de tarefas ou processos de negócios em execução, como
email, processamento de texto, agendamento ou planilhas.

•

Você poderá permitir que até dez outros dispositivos acessem o software e usem
•

serviços de arquivo;

•

serviços de impressão;

•

serviços de informações via Internet; e

•

serviços de telefonia e de compartilhamento de conexão com a Internet.

O limite de dez conexões aplica-se a dispositivos que acessam o software indiretamente por meio de
“multiplexação” ou outro software ou hardware que reúne conexões. Você poderá usar conexões de
entrada a qualquer momento via TCP/IP.
3. Escopo da licença. O software é licenciado, não vendido. Este contrato apenas oferece a você alguns
direitos de uso do software. A [OEM] e a Microsoft reservam-se todos os outros direitos. Salvo quando a
legislação aplicável oferecer mais direitos do que esta limitação, você só poderá usar o software
conforme expressamente permitido neste contrato. Ao fazer isso, você deverá cumprir quaisquer
limitações técnicas no software que permitam seu uso apenas de determinadas maneiras. Para obter
mais informações, consulte a documentação do software ou contate a [OEM]. Exceto e somente na
extensão permitida pela legislação aplicável, independentemente destas limitações, você não poderá:
•

agir em desconformidade com as limitações técnicas no software;

•

fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software;

•

fazer mais cópias do software do que o especificado neste contrato;

•

publicar o software para cópia por outras pessoas;

•

alugar, arrendar ou emprestar o software; ou

•

usar o software para serviços de hospedagem de software comercial (“hosting”).

Exceto conforme expressamente declarado neste contrato, os direitos de acessar o software em
qualquer dispositivo não concedem a você direitos de implementar patentes da Microsoft ou outra
propriedade intelectual da Microsoft em outros softwares ou dispositivos que acessem esse dispositivo.
Você poderá usar tecnologias de acesso remoto no software, como Área de Trabalho Remota, para
acessar o software remotamente a partir de outro dispositivo. Você será responsável pela obtenção das
licenças necessárias ao uso desses protocolos para acessar outros softwares.
•

Recurso de Inicialização Remota. Se a [OEM] tiver habilitado o recurso Inicialização Remota do
software, você poderá
(i) usar a ferramenta Serviços de Instalação de Inicialização Remota (RBIS) somente para instalar
uma cópia do software em seu servidor e para implantar o software em dispositivos
licenciados como parte do processo Inicialização Remota; e
(ii) usar os Serviços de Instalação de Inicialização Remota somente para implantar o software nos
dispositivos como parte do processo Inicialização Remota; e
(iii) fazer download do software em dispositivos licenciados e usá-los nesses dispositivos.
Para obter mais informações, consulte a documentação do dispositivo ou contate a [OEM].

•

Serviços via Internet. A Microsoft oferece serviços via Internet junto com o software. A Microsoft
poderá alterá-los ou cancelá-los a qualquer momento.
a. Consentimento para serviços via Internet. Os recursos de software descritos abaixo conectamse à Microsoft ou a computadores de provedores de serviços pela Internet. Em alguns casos, você
não receberá um aviso separado quando se conectar. É possível desativar esses recursos ou
simplesmente não usá-los. Para obter mais informações sobre esses recursos, visite
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx.
Ao usar esses recursos, você concorda com a transmissão dessas informações. A Microsoft não
utiliza as informações para identificá-lo ou contatá-lo.
b. Informações sobre o computador. Os recursos a seguir usam protocolos de Internet, que
enviam informações sobre o computador para os sistemas adequados, como endereço de protocolo
de Internet, tipo de sistema operacional, navegador e nome e versão do software em uso, bem como
o código de idioma do dispositivo no qual o software foi instalado. A Microsoft usa essas informações
apenas para disponibilizar os serviços via Internet para você.
•

Recurso Windows Update. Você pode conectar um novo hardware ao dispositivo no qual
instalou o software. É possível que seu equipamento não tenha os drivers necessários para
se comunicar com esse hardware. Nesse caso, o recurso de atualização do software pode
obter o driver correto da Microsoft e instalá-lo em seu dispositivo. É possível desativar esse
recurso de atualização.

•

Recursos de conteúdo da Web. Os recursos incluídos no software podem recuperar
conteúdo relacionado da Microsoft e fornecê-lo a você. Para fornecer o conteúdo, esses
recursos enviam à Microsoft o tipo de sistema operacional, o nome e a versão do software
que você está usando, o tipo de navegador e o código de idioma do dispositivo no qual o
software foi instalado. Exemplos desses recursos são clip-arts, modelos, treinamento online,
assistência online e Appshelp. Esses recursos só funcionam quando ativados. Você pode
optar por desativá-los ou não usá-los.

•

Certificados digitais. O software usa certificados digitais. Esses certificados digitais
confirmam a identidade dos usuários de Internet que enviam informações criptografadas
X.509. O software recupera os certificados e atualiza as listas de certificados revogados.
Esses recursos de segurança funcionam apenas quando você usa a Internet.

•

Atualização Automática da Raiz. O recurso Atualização Automática da Raiz atualiza a lista
de autoridades de certificação confiáveis. É possível optar por desativá-lo.

•

Windows Media Player. Quando você usa o Windows Media Player, ele consulta a Microsoft
para saber se há
•

serviços de música online compatíveis em sua região;

•

novas versões do player; e

•

codecs, se seu equipamento não possuir os codecs adequados para reproduzir o
conteúdo.

É
possível
desativar
esse
recurso.
Para
obter
mais
acesse http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx.
•

informações,

Gerenciamento dos direitos digitais do Windows Media. Proprietários de conteúdo usam
a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para
proteger a propriedade intelectual, incluindo direitos autorais. Esse software e softwares de
terceiros usam WMDRM para reproduzir e copiar conteúdo protegido por WMDRM. Se o
software não proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a
Microsoft revogue a capacidade do software de usar WMDRM para reproduzir ou copiar
conteúdo protegido. A revogação não afeta outros conteúdos. Quando você baixa licenças
para conteúdo protegido, autoriza a Microsoft a incluir uma lista de revogação com as
licenças. Os proprietários de conteúdo podem exigir que você faça a atualização do WMDRM
para ter acesso ao conteúdo deles. O software da Microsoft que inclui WMDRM solicitará sua
autorização antes da atualização. Caso recuse uma atualização, você não poderá acessar

conteúdo que exija essa atualização. Você poderá desativar os recursos WMDRM que
acessam a Internet. Quando esses recursos estiverem desativados, você ainda poderá
reproduzir conteúdo para o qual tenha uma licença válida.
c.
Uso indevido dos serviços via Internet. Você não poderá usar esses serviços de maneira a
danificá-los ou prejudicar seu uso por outras pessoas. Em nenhuma hipótese você poderá usar os
serviços para tentar obter acesso não autorizado a qualquer serviço, dado, conta ou rede.
4. Agente de Atualização do Windows (também conhecido como Serviços de Atualização de Software).
O software do dispositivo inclui a funcionalidade Agente de Atualização do Windows (“WUA”), que pode
habilitar o dispositivo para conexão e acesso a atualizações (“Windows Updates”) a partir de um servidor
instalado com o componente de servidor necessário. Sem limitar nenhuma outra isenção de
responsabilidade nestes Termos de Licença de Software da Microsoft ou qualquer EULA que acompanhe
uma Atualização do Windows, você reconhece e concorda que nenhuma garantia é fornecida pela
Microsoft, pela Microsoft Corporation ou por suas afiliadas em relação a qualquer Atualização do
Windows que você instale ou tente instalar no dispositivo.
5. Suporte ao produto. Contate a [OEM] para saber quais são as opções de suporte. Consulte o número de
suporte fornecido com o dispositivo.
6. Cópia de backup. Você pode fazer uma cópia de backup do software. Essa cópia pode ser usada apenas
para reinstalar o software no dispositivo.
7. Comprovante de licença. Caso você tenha adquirido o software no dispositivo, em um CD ou outra
mídia, uma etiqueta autêntica do Certificado de Autenticidade (“Certificate of Authenticity”ou “COA”)
com uma cópia autêntica do software identificará um software licenciado. Para ser válida, essa etiqueta
deve estar afixada no dispositivo ou incluída na embalagem do software da [OEM]. Se você receber a
etiqueta separadamente, ela não será válida. Mantenha a etiqueta no dispositivo ou guarde a
embalagem que contém a etiqueta como comprovante de que você está licenciado para usar o software.
Para identificar um autêntico software da Microsoft, consulte http://www.howtotell.com.
8. Transferência para terceiros. Você pode transferir o software somente com o dispositivo, a etiqueta do
Certificado de Autenticidade e os termos desta licença diretamente a um terceiro. Antes da
transferência, esse terceiro deverá concordar que os termos desta licença se aplicam à transferência e
ao uso do software. Você não poderá reter cópias do software, incluindo cópia de backup.
9. Sem tolerância a falhas. O software não é tolerante a falhas. A [OEM] instalou o software no
dispositivo e é responsável pelo modo como ele funciona no dispositivo.
10. Uso restrito. O software da Microsoft destina-se a sistemas que não exigem desempenho seguro contra
falhas. Você não poderá usar o software da Microsoft em nenhum dispositivo ou sistema em que um mau
funcionamento poderia resultar em risco previsível de dano ou morte a uma pessoa. Isso inclui a
operação de usinas nucleares, sistemas de navegação ou comunicação de aeronaves e controle de tráfico
aéreo.
11. Sem garantias para o software. O software é fornecido “no estado em que se encontra”. O risco de
usá-lo é responsabilidade sua. A Microsoft não oferece garantias nem condições expressas.
Quaisquer garantias relativas ao dispositivo ou software não têm origem na Microsoft ou em suas
afiliadas e não as comprometem. Quando permitido pela legislação local, a [OEM] e a Microsoft
excluem as garantias implícitas de comercialização, adequação a uma finalidade específica e nãoviolação.
12. Limitações de responsabilidade. Você poderá ser reembolsado pela Microsoft e suas afiliadas apenas
por danos diretos até duzentos e cinqüenta dólares norte-americanos (US$ 250,00). Não é possível
ser reembolsado por outros danos, incluindo conseqüenciais, lucros cessantes, especiais, indiretos
ou incidentais.
Esta limitação aplica-se a:
•

qualquer assunto relacionado ao software, aos serviços, ao conteúdo (incluindo código) em sites
de Internet de terceiros ou programas de terceiros; e

•

reclamações por quebra de contrato, garantia ou condição, responsabilidade restrita,
negligência ou outro dano, na extensão permitida pela legislação aplicável.

Também será aplicada se a Microsoft tivesse que ter conhecimento da possibilidade dos danos. A
limitação acima poderá não se aplicar a você pelo fato de o seu país não permitir a exclusão ou
limitação de danos incidentais, conseqüenciais ou outros.
13. Restrições à exportação. O software está sujeito às leis e normas de exportação dos Estados Unidos.
Você deve cumprir todas as leis e normas de exportação nacionais e internacionais aplicáveis ao
software. Essas leis incluem restrições de destinos, usuários finais e uso final. Para obter informações
adicionais, visite a página www.microsoft.com/exporting.

