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EDN – ESRI Developer Network 
EDN je program s ročním předplatným, v jehož rámci mají přihlášení vývojáři přístup ke 
všem zdrojům nutným pro tvorbu řešení, která budou používat technologii ESRI, a to jak 
pro desktopové, tak pro serverové prostředí.  
Hlavním smyslem programu EDN je vybavit vývojáře nejnovějšími GIS nástroji a zdroji, 
jejichž využití umožní zvýšit produktivitu práce a zároveň snížit náklady na vývoj 
komplexního GIS na platformě systému ArcGIS. Přihlásit se do programu EDN mohou 
všichni vývojáři, nejen obchodní partneři ESRI. 

Pravidla programu EDN 

1) Program EDN je určen komerčním a konzultantským organizacím, systémovým 
integrátorům a koncovým vývojářům, kteří chtějí vyvíjet aplikace na platformě ArcGIS. 

2) Program EDN je licencován ročně formou ročního předplatného. 

3) Program EDN je určen pro jednoho autorizovaného vývojáře. 

4) Předplatitelé programu EDN obdrží poslední verzi produktů:  

o ArcGIS Engine Developer Kit 

o ArcGIS Server 

o ArcIMS 

o ArcSDE 

o ArcWeb Services 

5) Autorizační kódy pro výše uvedené softwarové produkty budou platné pouze po dobu 
předplatného EDN. 

6) Předplatné EDN dovoluje autorizovanému vývojáři používat software a další zdroje 
programu EDN pro účely výzkumu, vývoje, testování a demonstraci prototypů aplikací 
zákazníkům a interním uživatelům. 

7) Součástí předplatného EDN není žádná licence pro šíření software (deployment, 
runtime) ani licence pro výrobu nebo jiné komerční využití. 

8) Doba předplatného je stanovena 30 dny od odeslání z ESRI a následujícím rokem. 

9) Předplatitelé EDN obdrží v průběhu platnosti předplatného všechny vývojové verze, 
které budou v ESRI vyvinuty. 

10) Uživatelé musí souhlasit s licenčními podmínkami a podepsat MLA (Hlavní licenční 
ujednání) a přílohu EDN k MLA – licenční podmínky EDN (E211). 

11) Každý jednotlivý vývojář musí mít zaplaceno své předplatné EDN. 

12) Autorizovaný vývojář může užívat software EDN pouze na jedné adrese (site) pro každé 
předplatné EDN. 

13) Porušením licenčních podmínek programu EDN je využívání softwarových licencí 
současně více vývojáři. 

14) Autorizovaný vývojář může obnovit program EDN na následující rok zaplacením 
předplatného na další rok před skončením platnosti předchozího předplatného. 

ARCDATA PRAHA, s.r.o.  1 
 
 
 



 ESRI Developer Network 

15) Jestliže autorizovaný vývojář neobnoví předplatné EDN, bude požádán o odinstalování 
software a likvidaci (příp. vrácení) všeho software, který obdržel. 

16) Součástí předplatného EDN není maintenance ani technická podpora; uživatel si může 
kdykoliv v průběhu platnosti EDN objednat technickou podporu EDN (blíže viz 
obchodní podmínky technické podpory programu EDN). 

17) Předplatitelům programu EDN jsou doporučena následující školení: 

o Úvod do programování ArcObjects ve VBA 

o Rozšiřování funkcionality aplikací ArcGIS Desktop 

o ArcIMS – úpravy pomocí ArcXML 

o ArcIMS – úpravy pomocí HTML a JavaScript 

  (blíže viz nabídka na www.arcdata.cz) 

18) Po dobu předplatného budou mít autorizování vývojáři: 

o přístup k informacím o vývoji software a řešených aplikacích prostřed-
nictvím časopisů ArcRevue, ArcNews, ArcUser 

o k dispozici odborné publikace z knihovny ARCDATA PRAHA, s.r.o. (více 
na www.arcdata.cz) 

Platební podmínky 

1) Výše poplatku předplatného EDN činí 1.800,- USD; přepočet bude proveden dle kurzu 
devizy prodej ČSOB 1. dne v týdnu se zaokrouhlením na 50hal. nahoru. 

2) Daňový doklad na program  EDN na celou částku bude vystaven se všemi náležitostmi 
dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, do 15 dnů od potvrzení přijetí 
objednávky, se splatností 14 dní. 

3) Fakturovaná částka předplatného bude rozpočtena poměrně na oba roky platnosti. 
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