Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM SmartCloud Control Desk (SaaS)
Οη Οξνη Υξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ έγγξαθν "Όξνη Υξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα
πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν "Όξνη
Υξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί Όξνη" ("Γεληθνί Όξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Οη Όξνη Υξήζεο είλαη επηπξόζζεηνη ζηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο
Γηεζλνύο ύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο
Πξνζθνξέο IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("ύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο Όξνπο Υξήζεο
ζπληζηνύλ ηελ πιήξε ζπκθσλία. ε πεξίπησζε πνπ πξνθύπηεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ Γεληθώλ Όξσλ θαη ησλ
παξόλησλ Όξσλ γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS, νη παξόληεο Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS ζα
θαηηζρύνπλ ησλ Γεληθώλ Όξσλ.
Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κόλν αθνύ ν Πειάηεο απνδερζεί ηνπο Όξνπο Υξήζεο.
Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο Όξνπο Υξήζεο.
Παηώληαο έλα θνπκπί "Απνδνρή" ή "Απνδέρνκαη" κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ παξόλησλ Όξσλ γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS, απνδέρεζηε επίζεο ηνπο Γεληθνύο Όξνπο.
ΔΑΝ ΑΠΟΓΔΥΔΣΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΖΖ ΔΞ ΟΝΟΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ, ΓΖΛΩΝΔΣΔ ΚΑΗ ΔΓΓΤΑΣΔ ΟΣΗ
ΔΗΣΔ ΠΛΖΡΩ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΝΑ ΓΔΜΔΤΔΣΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ Δ Ο,ΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ
ΥΡΖΖ. ΔΑΝ ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΔΗΣΔ ΜΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΖΖ Ή ΓΔΝ ΔΗΣΔ ΠΛΖΡΩ
ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΝΑ ΓΔΜΔΤΔΣΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ Δ Ο,ΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΖΖ, ΣΟΣΔ ΜΖΝ
ΠΡΟΒΑΗΝΔΣΔ ΚΑΘ' ΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ Ή ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΗ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ IBM SAAS.

Μέπορ 1 - Όποι ηηρ IBM
1.
IBM SaaS
Οη αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιύπηνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM SmartCloud Control Desk (SaaS)

●

IBM SmartCloud Control Desk (SaaS) Non-Production

●

IBM SmartCloud Control Desk (SaaS) Non-Production Capacity Add-On

●

IBM SmartCloud Control Desk (SaaS) Step-up for existing Customers

Μεηπικά ςζηήμαηα Υπέυζηρ
Η πξνζθνξά IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ησλ αθόινπζσλ κεηξηθώλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο:
α.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο (Authorized User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα
ρξήζεο γηα θάζε κνλαδηθό Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα πξόζβαζεο ζηελ
ππεξεζία IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελόο
πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελόο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνύ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξόζβαζεο ζην
IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή
ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο (Concurrent User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο είλαη έλα πξόζσπν πνπ
απνθηά πξόζβαζε ζην IBM SaaS ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Αλεμάξηεηα από ην
εάλ ην ελ ιόγσ πξόζσπν απνθηά πξόζβαζε ζην IBM SaaS πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο
ηαπηόρξνλα, ην πξόζσπν κεηξά σο έλαο κόλν Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο. Ο Πειάηεο
πξέπεη λα απνθηήζεη από έλα δηθαίσκα ρξήζεο γηα θάζε Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλν Υξήζηε πνπ
απνθηά πξόζβαζε ζην IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ
ελόο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελόο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
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γ.

Πεξίπησζε Υξήζεο (Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

3.

Υπεώζειρ και Σιμολόγηζη

3.1

Δπιλογέρ Σιμολόγηζηρ
Σν πιεξσηέν πνζό γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο. Οη επηινγέο ηηκνιόγεζεο
γηα ηε ρξέσζε ζπλδξνκήο ηνπ IBM SaaS είλαη νη εμήο:
α.

Πξνθαηαβνιηθή πιεξσκή πιήξνπο πνζνύ

β.

Μεληαίσο (εθ ησλ πζηέξσλ)

γ.

Σξηκεληαίσο (πξνθαηαβνιηθά)

δ.

Δηεζίσο (πξνθαηαβνιηθά)

Η θαζνξηζκέλε επηινγή ηηκνιόγεζεο ζα ηζρύεη γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ πνπ θαζνξίδεηαη
ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο. Σν πιεξσηέν πνζό αλά θύθιν ηηκνιόγεζεο
ζα βαζίδεηαη ζηελ εηήζηα ρξέσζε ζπλδξνκήο θαη ηνλ αξηζκό θύθισλ ηηκνιόγεζεο ζε έλα έηνο.

3.2

Υπέυζη για μη Πλήπη Μήνα
Η Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. Η
Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπόκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα
αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξώλεηαη από ηελ ΙΒΜ όηη ε πξόζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

3.3

Υπεώζειρ Τπέπβαζηρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS από ηνλ Πειάηε ππεξβαίλεη ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο, ηόηε ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί
γηα ηελ ππέξβαζε ζύκθσλα κε ηηο ρξεώζεηο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο.

4.

Γημιοςπγία Λογαπιαζμού και Ππόζβαζη
Όηαλ έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS εγγξαθεί γηα ηελ απόθηεζε ινγαξηαζκνύ ("Λνγαξηαζκόο"), ε IBM
κπνξεί λα παξάζρεη ζην Υξήζηε ηνπ IBM SaaS κηα ηαπηόηεηα Λνγαξηαζκνύ θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο.
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη όηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο
ηνπ Λνγαξηαζκνύ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο. Ο Πειάηεο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα
δεηήζεη ηε δηόξζσζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα πνπ παξαζρέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο
δηαδηθαζίαο εγγξαθήο γηα έλα Λνγαξηαζκό ή γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ή ηελ αθαίξεζε απηώλ από ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ, θαη νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο ζα δηνξζσζνύλ ή ζα αθαηξεζνύλ, κε ηελ
επηζήκαλζε όηη ε αθαίξεζε πιεξνθνξηώλ ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε ζην IBM SaaS.
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη όηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS πξνζηαηεύεη ηελ ηαπηόηεηα
θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα ην Λνγαξηαζκό ηνπ θαη ειέγρεη ην πνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη πξόζβαζε
ζε έλα Λνγαξηαζκό Υξήζηε ηνπ IBM SaaS ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά IBM SaaS γηα
ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε.

5.

Ανανέυζη Πεπιόδος ςνδπομήρ

5.1

Αςηόμαηη Ανανέυζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ε αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο νξίδεηαη σο απηόκαηε, ν
Πειάηεο κπνξεί λα αλαλεώζεη ηελ Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο κε
έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε αλαλέσζεο (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, παξαγγειία
αγνξάο), ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο.
ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ ΣΔΣΟΙΑ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΔΩ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ, Η ΛΗΓΟΤΑ
ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΟΤ IBM SaaS ΑΝΑΝΔΩΝΔΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ EITE ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
ΔΝΟ ΔΣΟΤ ΔΙΣΔ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΜΔ ΣΗΝ ΙΓΙΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
ΤΝΓΡΟΜΗ, ΔΚΣΟ ΔΑΝ, ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ, Η IBM ΛΑΒΔΙ ΔΙΣΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΗ ΔΙΣΔ ΜΔΩ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΩΛΗΣΗ ΣΟΤ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΩΗ, ΣΗΝ
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ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ ΟΣΙ ΓΔΝ ΘΔΛΔΙ ΝΑ ΑΝΑΝΔΩΔΙ. ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ, Ο ΠΔΛΑΣΗ
ΤΜΦΩΝΔΙ ΝΑ ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΙ ΣΙ ΔΝ ΛΟΓΩ ΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΝΔΩΗ.

5.2

ςνεσόμενη Σιμολόγηζη
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο όηη ε
ηηκνιόγεζε ζα ζπλερίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο, ν Πειάηεο ζα εμαθνινπζεί λα έρεη
πξόζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα
δηαθόςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερνύο ηηκνιόγεζεο, ν Πειάηεο πξέπεη λα
παξάζρεη ζηελ IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθύξσζε ηνπ IBM
SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθύξσζε ηεο πξόζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα
νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεώζεηο πξόζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρύ ε αθύξσζε.

5.3

Απαιηείηαι Ανανέυζη από ηον Πελάηη
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο όηη ε
ζπλδξνκή ηεξκαηίδεηαη κε ηε ιήμε ηεο, ηόηε ε πξνζθνξά IBM SaaS δελ ζα αλαλεσζεί ζην ηέινο ηεο
αξρηθήο Πεξηόδνπ πλδξνκήο. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο
Πεξηόδνπ πλδξνκήο, ν Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη κηα λέα ζπλδξνκή γηα ην IBM SaaS. Γηα λα
απνθηήζεη κηα λέα ζπλδξνκή γηα ην IBM SaaS, ν Πειάηεο πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλαλ εθπξόζσπν
πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζηνλ κεηαπσιεηή ηνπ.

6.

Σεσνική Τποζηήπιξη
Γηαηίζεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο.
Οι Ώπερ Λειηοςπγίαρ ηηρ Τπηπεζίαρ Τποζηήπιξηρ μέζυ Email και ηηρ Πύληρ Τποζηήπιξηρ ηος
SaaS (Saas Support Portal) είναι υρ εξήρ:
8:00 π.κ. – 8:00 κ.κ. Ώξεο Αλαηνιηθώλ Η.Π.Α. (EST), Γεπηέξα - Παξαζθεπή (εθηόο αξγηώλ)
Σειέθσλν Τπνζηήξημεο (Support Hotline): 1-855-221-1166 (ζηηο Η.Π.Α.)
Email: support@ibmserviceengage.com
Τποζηήπιξη Δκηόρ Δπγάζιμος Ωπαπίος για Γιακοπέρ Λειηοςπγίαρ ςζηήμαηορ:
Τπνζηήξημε Δθηόο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ γηα Γηαθνπέο Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο: (After Hours & System
Down Support) δηαηίζεηαη κόλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκόηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθύξηαθα θαη
αξγίεο.
Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

ηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Υπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Υπόνυν
Απόκπιζηρ

Δληόο 1 ώξαο

24x7

1

Κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ/διακοπή παποσήρ ςπηπεζιών:
Γελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηεο
επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο ζεκαζίαο
δηεπαθή (interface). Οη πεξηπηώζεηο απηέο αθνξνύλ
ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ θξίζηκεο
επηπηώζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εμαηηίαο
ηεο αδπλακίαο πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηώζεηο
απηέο απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή κηαο ιύζεο.

2

ημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ επισείπηζηρ: Δληόο 2 εξγάζηκσλ
Η δπλαηόηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή
σξώλ
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη
θίλδπλνο λα κε κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζε
επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

3

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Γειώλεη όηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε
γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληόο 4 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

Δλάσιζηερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ επισείπηζηρ:
Μηα εξώηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνύ ραξαθηήξα

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)
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7.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

7.1

Υπήζη μόνο Δκηόρ Πεπιβάλλονηορ Παπαγυγήρ
Δάλ ην IBM SaaS πξνζδηνξίδεηαη σο "Non-Production" (Γηα ρξήζε κόλν Δθηόο Πεξηβάιινληνο
Παξαγσγήο), ηόηε ην Πξόγξακκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Πειάηε κόλν γηα ηελ εθηέιεζε
εζσηεξηθώλ κε παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ δηελέξγεηαο
δνθηκώλ, ξύζκηζεο απόδνζεο, δηάγλσζεο ζθαικάησλ, εζσηεξηθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο απόδνζεο
(benchmarking), δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο (staging) θαη δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε
εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξνζζεθώλ ή επεθηάζεσλ ηνπ IBM SaaS κε ηε ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ
API (application programming interfaces). Ο Πειάηεο δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί
νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ IBM SaaS γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό ρσξίο λα έρεη απνθηήζεη ηα
απαηηνύκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο ζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο.
Ο Πειάηεο πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM SmartCloud Control Desk Software (SaaS) γηα λα
κπνξέζεη λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα ρξήζεο πεξηπηώζεσλ ρξήζεο Δθηόο Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο ηνπ
IBM SaaS.
Οη πεξηπηώζεηο ρξήζεο Δθηόο Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο ηνπ IBM SmartCloud Control Desk (SaaS) δελ
πεξηιακβάλνπλ πςειή δηαζεζηκόηεηα ή ηελ ίδηα ζπρλόηεηα δεκηνπξγίαο εθεδξηθώλ (backup) αληηγξάθσλ
πνπ παξέρεηαη από ηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο. Γηα ιόγνπο απόδνζεο, δελ είλαη
δπλαηή ρξήζε ηεο Πεξίπησζεο Υξήζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε εθηόο πεξηβάιινληνο παξαγσγήο
από πεξηζζόηεξνπο από 30 ρξήζηεο ηαπηόρξνλα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα
παξάδεηγκα, κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελόο εμππεξεηεηή
εθαξκνγώλ (application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν.
Με θάζε δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM SmartCloud Control Desk - (SaaS) Non-Production Capacity Add-On
απμάλεηαη ην κέγεζνο κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο ηνπ IBM SmartCloud Control Desk - (SaaS) Non
Production επηηξέπνληαο ηελ ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο από 30 επηπιένλ ρξήζηεο.
Δάλ ν Πειάηεο απμήζεη ηε δπλακηθόηεηα κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο ηνπ IBM SmartCloud Control Desk
(SaaS) Non-Production αγνξάδνληαο ην IBM SmartCloud Control Desk – (SaaS) Non-Production
Capacity Add-On, ε ελ ιόγσ επηπιένλ δπλακηθόηεηα δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζε θάπνηα άιιε
πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ IBM SmartCloud Control Desk (SaaS) Non-Production ζε κεηαγελέζηεξε
εκεξνκελία.

7.1

Πεπιοπιζμόρ για ηο Step-up SaaS
Γηα ηελ πξνζθνξά SmartCloud Control Desk (SaaS) Step-up for existing Customers ("Step-up SaaS")
απαηηείηαη ν Πειάηεο λα έρεη απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα ην
αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM. Σν αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM γηα απηό ην Step-up SaaS είλαη ην IBM
SmartCloud Control Desk. Σα δηθαηώκαηα ηνπ Πειάηε επί ηνπ Step-up SaaS δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ
ηα δηθαηώκαηά ηνπ επί ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο IBM.
Όηαλ απνθηήζεη ην Step-up SaaS, ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα
ρξήζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο IBM ηόζν εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ
ηνπνζεζία ζαο όζν θαη γηα ηελ πξόζβαζε ζην Step-up SaaS. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν Πειάηεο δηαζέηεη 23
δηθαηώκαηα Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM θαη επηιέμεη λα αγνξάζεη 10
δηθαηώκαηα Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ γηα ην Step-up SaaS, νη 10 Δμνπζηνδνηεκέλνη Υξήζηεο
επηηξέπεηαη λα απνθηνύλ πξόζβαζε κόλν ζην πεξηβάιινλ IBM SaaS θαη δελ επηηξέπεηαη πιένλ λα
ρξεζηκνπνηνύλ ην ινγηζκηθό πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε. ηε ζπλέρεηα ν Πειάηεο ζα
έρεη 13 δηθαηώκαηα Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ γηα ηε ζπλερόκελε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
Σν Step-up SaaS δελ πεξηιακβάλεη πλδξνκή θαη Τπνζηήξημε γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM. Ο
Πειάηεο δηαβεβαηώλεη όηη έρεη απνθηήζεη (1) ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο θαη (2) πλδξνκή θαη
Τπνζηήξημε γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο γηα ην Step-up
SaaS, ν Πειάηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ζε ηζρύ ζύκβαζε πλδξνκήο θαη Τπνζηήξημεο γηα ηα δηθαηώκαηα
ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΙΒΜ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο ηνπ Stepup SaaS. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο είηε ηεο άδεηαο ρξήζεο ζαο γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα ΙΒΜ είηε
ηεο πλδξνκήο θαη Τπνζηήξημεο γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM, ην δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα
ρξεζηκνπνηεί ην Step-up SaaS ζα πάςεη λα ηζρύεη.
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7.2

Γιαζςνδέζειρ ππορ Γικηςακούρ Σόποςρ ή Άλλερ Τπηπεζίερ Σπίηυν
Δάλ ν Πειάηεο ή έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS κεηαδώζεη Πεξηερόκελν ζε έλα δηθηπαθό ηόπν ή άιιε
ππεξεζία ηξίηνπ πνπ δηαζπλδέεηαη κε ην IBM SaaS ή θαζίζηαηαη πξνζβάζηκε από ην IBM SaaS, ηόηε ν
Πειάηεο θαη ν Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS παξέρνπλ ζηελ IBM ηελ απαηηνύκελε ζπλαίλεζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ κεηάδνζεο Πεξηερνκέλνπ. Ωζηόζν, ε ελ ιόγσ επηθνηλσλία είλαη
απνθιεηζηηθά κεηαμύ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηξίηνπ. Η IBM δελ παξέρεη
εγγπήζεηο θαη δελ πξνβαίλεη ζε δειώζεηο αλαθνξηθά κε ηέηνηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ,
θαη δελ ζα θέξεη επζύλε γηα ηέηνηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM
Μέπορ 2 - Όποι πος Δμπίπηοςν ζηο Γίκαιο κάθε Υώπαρ
Οη αθόινπζνη όξνη αληηθαζηζηνύλ ή ηξνπνπνηνύλ ηνπο αλαθεξόκελνπο όξνπο ζην Μέξνο 1. Όινη νη όξνη
ζην Μέξνο 1 πνπ δελ επεξεάδνληαη από απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο παξακέλνπλ σο έρνπλ θαη
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. Σν παξόλ Μέξνο 2 απνηειείηαη από ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο παξόληεο Όξνπο
Υξήζεο θαη νξγαλώλεηαη σο εμήο:
●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρώξεο ηεο Ακεξηθήο,

●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρώξεο ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνύ, θαη

●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρώξεο ηεο Δπξώπεο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο.

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖ
ΜΠΔΛΗΕ, ΚΟΣΑ ΡΗΚΑ, ΓΟΜΗΝΗΚΑΝΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΔΛ ΑΛΒΑΓΟΡ, ΑΪΣΖ, ΟΝΓΟΤΡΑ, ΓΟΤΑΣΔΜΑΛΑ,
ΝΗΚΑΡΑΓΟΤΑ ΚΑΗ ΠΑΝΑΜΑ
5.1 Αςηόμαηη Ανανέυζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Το ακόλοσθο κείμενο ανηικαθιζηά ηην παράγραθο ποσ αρτίζει με "ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ ΤΔΤΟΙΑ
ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗ ΔΩΣ ΤΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ"":
Η IBM ζα αλαλεώλεη, έλαληη πξόζζεηεο ρξέσζεο, ηε ιήμαζα Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS γηα
πεξίνδν ελόο έηνπο έλαληη ηεο ίδηαο ηηκήο θαη κε ηελ ίδην ζπρλόηεηα ηηκνιόγεζεο, εθόζνλ ε IBM ή ν
κεηαπσιεηήο ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ Πειάηε ιάβεη από ηνλ Πειάηε (1) κηα παξαγγειία
αλαλέσζεο (π.ρ. (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, εληνιή αγνξάο) πξηλ ηε ιήμε
ηεο ηξέρνπζαο Πεξηόδνπ πλδξνκήο ή (2) ηελ πιεξσκή, εληόο ηξηάληα εκεξώλ από ηελ παξαιαβή
ηνπ από ηνλ Πειάηε, ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ην IBM SaaS γηα ηελ επόκελε πεξίνδν ηζρύνο.
ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ, ΒΡΑΕΗΛΗΑ, ΥΗΛΖ, ΚΟΛΟΜΒΗΑ, ΗΖΜΔΡΗΝΟ, ΜΔΞΗΚΟ, ΠΔΡΟΤ, ΟΤΡΟΤΓΟΤΑΖ, ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ
5.1 Αςηόμαηη Ανανέυζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Γελ ηζρύεη γηα Γεκόζηνπο Φνξείο πνπ ππόθεηληαη ζηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία πεξί Πξνκεζεηώλ ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα.
ΒΡΑΕΗΛΗΑ
5.1 Αςηόμαηη Ανανέυζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Μεηά ηη δεύηερη παράγραθο προζηίθεηαι ηο ακόλοσθο κείμενο:
ην έγγξαθν ζπλαιιαγήο ζα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο κε
ηνλ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ ηζρύνπζα ηηκή θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν
αλαλέσζεο.
ΖΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ
5.1 Αςηόμαηη Ανανέυζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Η ακόλοσθη πρόηαζη προζηίθεηαι ζηο ηέλος ηης παραγράθοσ ποσ αρτίζει με "ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ
ΤΔΤΟΙΑ ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗ ΔΩΣ ΤΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" ζηο άρθρο 5.1 Ασηόμαηη Ανανέωζη
Περιόδοσ Σσνδρομής:
Ο ΠΔΛΑΣΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΔΡΜΑΣΗΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΟΤ IBM SaaS ΜΔΣΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ
ΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΤΝΓΡΟΜΖ ΜΔ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΔΝΟ ΜΖΝΖΟ, ΔΗΣΔ ΑΜΔΑ
ΣΖΝ IBM ΔΗΣΔ ΜΔΩ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΩΛΖΣΖ ΣΖ IBM ΠΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ,
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΔΑΝ Ζ IBM ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΛΑΒΔΗ ΣΖΝ ΔΓΓΡΑΦΖ
ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ (π.σ. π.σ. ένηςπο παπαγγελίαρ, επιζηολή
παπαγγελίαρ, ενηολή αγοπάρ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΝΔΩΖ ΣΖ ΛΖΓΟΤΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ
ΤΝΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ ΣΟ IBM SaaS. Δ ΣΔΣΟΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ
ΠΟΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΠΗΣΡΑΦΔΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ.
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ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΑΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΗΡΖΝΗΚΟΤ
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΣΔ, ΜΠΟΤΣΑΝ ΚΑΗ ΝΔΠΑΛ
5.1 Αςηόμαηη Ανανέυζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Το ακόλοσθο κείμενο προζηίθεηαι ζηο ηέλος ηης παραγράθοσ ποσ αρτίζει με "ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ
ΤΔΤΟΙΑ ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗ ΔΩΣ ΤΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" ζηο άρθρο 5.1 Ασηόμαηη Ανανέωζη
Περιόδοσ Σσνδρομής:
Η IBM ζα αλαλεώλεη, έλαληη πξόζζεηεο ρξέσζεο, ηε ιήμαζα Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS γηα
πεξίνδν ελόο έηνπο έλαληη ηεο ίδηαο ηηκήο θαη κε ηελ ίδην ζπρλόηεηα ηηκνιόγεζεο, εθόζνλ ε IBM ή ν
κεηαπσιεηήο ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ Πειάηε ιάβεη από ηνλ Πειάηε (1) κηα παξαγγειία
αλαλέσζεο (π.ρ. (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, εληνιή αγνξάο) πξηλ ηε ιήμε
ηεο ηξέρνπζαο Πεξηόδνπ πλδξνκήο ή (2) ηελ πιεξσκή, εληόο ηξηάληα εκεξώλ από ηελ παξαιαβή
ηνπ από ηνλ Πειάηε, ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ην IBM SaaS γηα ηελ επόκελε πεξίνδν ηζρύνο.
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ, ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΑΦΡΗΚΖ (EMEA)
ΜΠΑΥΡΔΪΝ, ΚΟΤΒΔΪΣ, ΟΜΑΝ, ΚΑΣΑΡ, ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ ΚΑΗ ΖΝΩΜΔΝΑ ΑΡΑΒΗΚΑ ΔΜΗΡΑΣΑ
5.1 Αςηόμαηη Ανανέυζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Το ακόλοσθο κείμενο προζηίθεηαι ζηο ηέλος ηης παραγράθοσ ποσ αρτίζει με "ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ
ΤΔΤΟΙΑ ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗ ΔΩΣ ΤΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" ζηο άρθρο 5.1 Ασηόμαηη Ανανέωζη
Περιόδοσ Σσνδρομής:
Η IBM ζα αλαλεώλεη, έλαληη πξόζζεηεο ρξέσζεο, ηε ιήμαζα Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS γηα
πεξίνδν ελόο έηνπο έλαληη ηεο ίδηαο ηηκήο θαη κε ηελ ίδην ζπρλόηεηα ηηκνιόγεζεο, εθόζνλ ε IBM ή ν
κεηαπσιεηήο ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ Πειάηε ιάβεη από ηνλ Πειάηε (1) κηα παξαγγειία
αλαλέσζεο (π.ρ. (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, εληνιή αγνξάο) πξηλ ηε ιήμε
ηεο ηξέρνπζαο Πεξηόδνπ πλδξνκήο ή (2) ηελ πιεξσκή, εληόο ηξηάληα εκεξώλ από ηελ παξαιαβή
ηνπ από ηνλ Πειάηε, ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ην IBM SaaS γηα ηελ επόκελε πεξίνδν ηζρύνο.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Σν IBM SmartCloud Control Desk (SaaS) απνηειεί κηα ιύζε δηαρείξηζεο ππεξεζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ή
ππνζηεξίδεη ηηο αθόινπζεο δηεξγαζίεο:
α.

Γηαρείξηζε Γλώζεο (Knowledge Management)

β.

Γηαρείξηζε Πόξσλ θαη Παξακεηξνπνίεζεο Τπεξεζηώλ (Service Asset & Configuration Management)

γ.

Γηαρείξηζε Καηαιόγνπ Τπεξεζηώλ (Service Catalog Management)

δ.

Γηαρείξηζε Αιιαγώλ (Change Management)

ε.

Γηαρείξηζε Δθδόζεσλ θαη Τινπνίεζεο (Release & Deployment Management)

ζη.

Γηαρείξηζε Πεξηζηαηηθώλ (Incident Management)

δ.

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε (Financial Management)

ε.

Γηαρείξηζε Δπηπέδσλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ (Service Level Management)

ζ.

Γηαρείξηζε Πξνβιεκάησλ (Problem Management)

η.

Γηεθπεξαίσζε Αηηήζεσλ (Request Fulfillment)

Δπηπξνζζέησο, ην IBM SmartCloud Control Desk (SaaS) παξέρεηαη κε βαζηθό πεξηερόκελν, ην νπνίν
θαιύπηεη ηε δεκηνπξγία αλαθνξώλ, πξνηύπσλ, ξόισλ ρξεζηώλ θαη νκάδσλ αζθάιεηαο, επηηξέπεη ηελ
ελνπνίεζε κε νξηζκέλα ζπζηήκαηα θαη παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξακεηξνπνίεζεο
εθαξκνγώλ θαη ηνλ νξηζκό εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ αλαθνξώλ.
ημανηικό: Οη παξόληεο Όξνη Υξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ησλ παξόλησλ Όξσλ Υξήζεο ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ
αγγιηθνύ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθό θείκελν ππεξηζρύεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν
δελ έρεηε πξόζβαζε ζην αγγιηθό θείκελν, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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