Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Cognos Territory and Quota Management
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/.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρύνπλ ησλ
Γεληθώλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Υξήζεο.
Οη Όξνη Υξήζεο δηέπνληαη από ηνπο 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.

1.

IBM SaaS
Οη αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιύπηνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Cognos Territory and Quota Management for Active Payees

●

IBM Cognos Territory and Quota Management for Inactive Payees

●

IBM Cognos Territory and Quota Management

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Data Volume

●

IBM Cognos Territory Management

●

IBM Cognos Quota Management

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Single Tenant Premium

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Additional Production Instance

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Additional Non-Production Instance

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Data History Premium

Μεηπικά ςζηήμαηα Υπέωζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελόο από ηα αθόινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

Πξόζβαζε (Access) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM
SaaS. Μηα Πξόζβαζε είλαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη έλα
κόλν δηθαίσκα Πξόζβαζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM Saas θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο
πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

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.

γ.

Γηθαηνύκελνο πκκεηέρσλ (Eligible Participant) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα
ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε πξόγξακκα παξάδνζεο ππεξεζηώλ πνπ βξίζθεηαη ππό ηε δηαρείξηζε ή
παξαθνινύζεζε ηνπ IBM SaaS ζεσξείηαη Γηθαηνύκελνο πκκεηέρσλ. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ
επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ Δπηιέμηκσλ πκκεηερόλησλ πνπ βξίζθνληαη ππό ηε
δηαρείξηζε ή παξαθνινύζεζε ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
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3.

δ.

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.

ε.

Δθαηνκκύξην Γξακκέο ζε Αξρεία (Million Record Lines) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Αξρείν (Record) είλαη ηα δεδνκέλα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ
νπνηνδήπνηε θπζηθό ή ειεθηξνληθό έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ππό ηε δηαρείξηζε ηνπ IBM SaaS,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, αξρείσλ ιεπηνκεξεηώλ θιήζεσλ, ηηκνινγίσλ, ζρεδίσλ, εληνιώλ
αγνξάο, πξνζθνξώλ, απνδείμεσλ, εγγξάθσλ επηζηξνθήο, παξαγγειηώλ, ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη
θνξησηηθώλ. Γξακκέο ζε Αξρεία (Record Lines) είλαη νη γξακκέο ζηνηρείσλ ζην Αξρείν ηηο νπνίεο
επεμεξγάδεηαη ην IBM SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα επί Δθαηνκκπξίσλ
Γξακκώλ ζε Αξρεία γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ Γξακκώλ ζε Αξρεία ηηο νπνίεο
επεμεξγάδεηαη ην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

ζη.

Γηθαηνύρνο Πιεξσκήο Παιηόηεξεο Τπνδνκήο (Legacy Payee) θαη πκβόιαην Παιηόηεξεο Τπνδνκήο
(Legacy Contract) είλαη κνλάδεο κέηξεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνθηεζεί ην δηθαίσκα
ρξήζεο ηνπ IBM SaaS. Σα είδε κεηξηθώλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο παιηόηεξεο ππνδνκήο δελ
δηαηίζεληαη πιένλ ελεξγά ζηελ αγνξά από ηελ IBM. Όκσο, ε IBM κπνξεί, θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηεο
δηαθξηηηθή επρέξεηα, λα ζπκθσλήζεη ζηελ αύμεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ ηνπ Πειάηε λα
ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλεο εθδνρέο ηνπ IBM SaaS ("SaaS Παιηόηεξεο Τπνδνκήο") βάζεη ελόο είδνπο
κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο Παιηόηεξεο Τπνδνκήο. Οη πξνζθνξέο IBM SaaS πνπ απνθηώληαη
βάζεη ελόο είδνπο κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο Παιηόηεξεο Τπνδνκήο θέξνπλ ηελ έλδεημε "Legacy" ζην
όλνκα ηνπ IBM SaaS ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. Η ρξήζε όισλ ησλ SaaS Παιηόηεξεο
Τπνδνκήο από ηνλ Πειάηε ππόθεηηαη ζηνπο όξνπο γηα ην κεηξηθό ζύζηεκα ρξέσζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηε ζύκβαζε βάζεη ηεο νπνίαο ν Πειάηεο είρε απνθηήζεη αξρηθά ηε δπλαηόηεηα
ρξήζεο ηνπ SaaS Παιηόηεξεο Τπνδνκήο ("ύκβαζε Παιηόηεξεο Τπνδνκήο"). ε θακία πεξίπησζε
δελ ζα εξκελεύνληαη νη όξνη ηεο ύκβαζεο Παιηόηεξεο Τπνδνκήο έηζη ώζηε λα επεθηείλνπλ ην
δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ην SaaS Παιηόηεξεο Τπνδνκήο πέξαλ από ηελ πνζόηεηα
πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο, νύηε ζα ζεσξείηαη όηη νη όξνη εθηόο από ηνπο
θαζνξηζκέλνπο όξνπο γηα ην κεηξηθό ζύζηεκα ρξέσζεο ηνπ SaaS Παιηόηεξεο Τπνδνκήο δηέπνπλ ηε
ρξήζε ηεο πξνζθνξάο IBM SaaS.

Υπεώζειρ και Σιμολόγηζη
Σν πιεξσηέν πνζό γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.1

Υπέωζη 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.

3.2

Υπεώζειρ Τπέπβαζηρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ Πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ ηηκνιόγεζεο ππεξβεί ην δηθαίσκα
ρξήζεο πνπ έρεη απνθηήζεη, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί ζε κεληαία βάζε γηα ηελ ππέξβαζε έλαληη ηεο
ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

4.

Δπιλογέρ Ανανέωζηρ ςνδπομήρ ηος IBM SaaS
ηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηόδνπ πλδξνκήο, νξίδνληαο κία από ηηο αθόινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

4.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη όηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο γίλεηαη
απηόκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ ηζρύ ηεο ιήγνπζαο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο ηνπ IBM SaaS
κε έγγξαθν αίηεκα, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθόο πλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε
θαηαγγειίαο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο πλδξνκήο αλαλεώλεηαη απηόκαηα είηε γηα
πεξίνδν ελόο έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν πλδξνκήο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.
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4.2

ςνεσόμενη Σιμολόγηζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε αλαθέξεηαη όηη γίλεηαη ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, 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 ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθό πλεξγάηε ηεο 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.

4.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε αλαθέξεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρύο ηνπ
IBM SaaS ζα παύζεη κε ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο θαη ε πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS ζα
θαηαξγεζεί. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ν Πειάηεο ζα
πξέπεη λα ππνβάιεη κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
πλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν πλδξνκήο.

5.

Σεσνική Τποζηήπιξη
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM SaaS, όπσο
θαζνξίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www-01.ibm.com/software/analytics/varicent/customercenter/saas.html
ή ζε κεηαγελέζηεξε παξερόκελε από ηελ IBM δηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν. Η ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Βαζική Πποζθοπά
Κάζε IBM SaaS πεξηιακβάλεη κία παξαγσγηθή πεξίπησζε ρξήζεο (production instance), κία κε
παξαγσγηθή πεξίπησζε ρξήζεο (non-production instance) θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα έσο ηξηώλ εηώλ.

6.2

Υπήζηερ εκηόρ ηηρ Δπισείπηζηρ ηος Πελάηη
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο κπνξεί λα παξάζρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ρξήζηεο
εθηόο ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ Πειάηε. Οη ελ ιόγσ ρξήζηεο ζα ζεσξνύληαη Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS θαη ζα
έρνπλ ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο. Ο Πειάηεο παξακέλεη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη ηε
ζπκκόξθσζε ησλ Υξεζηώλ ηνπ IBM SaaS κε ηνπο παξόληεο όξνπο.

6.3

Ρόλοι Υπηζηών
Δλεξγόο Γηθαηνύρνο Πιεξσκήο (Active Payee) είλαη έλαο Δπηιέμηκνο πκκεηέρσλ απαζρνινύκελνο επί
ηνπ παξόληνο, άκεζα ή έκκεζα, κε ηνλ Πειάηε θαη βξίζθεηαη ππό ηε δηαρείξηζε ή παξαθνινύζεζε ηνπ
IBM SaaS γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ππνινγηζκνύ ή/θαη ηεο ιήςεο απνηειεζκάησλ από ηηο δηεξγαζίεο ησλ
ιεηηνπξγηθώλ ελνηήησλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, πηζηώζεσλ θαη ζπλαιιαγώλ.
Αλελεξγόο Γηθαηνύρνο Πιεξσκήο (Inactive Payee) είλαη έλαο Δπηιέμηκνο πκκεηέρσλ ν νπνίνο δελ είλαη
επί ηνπ παξόληνο απαζρνινύκελνο, άκεζα ή έκκεζα, κε ηνλ Πειάηε, αιιά σζηόζν εμαθνινπζεί λα
βξίζθεηαη ππό ηε δηαρείξηζε ή παξαθνινύζεζε ηνπ IBM SaaS.

6.4

Υπήζη μόνο Δκηόρ Πεπιβάλλονηορ Παπαγωγήρ
Δάλ ην IBM SaaS πξνζδηνξίδεηαη σο "Non-Production" (Υξήζε κόλν Δθηόο Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο),
ηόηε ην IBM SaaS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζηα πιαίζηα ησλ κε παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Πειάηε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, δξαζηεξηόηεηεο δηελέξγεηαο
δνθηκώλ, ξύζκηζεο απόδνζεο, δηάγλσζεο ζθαικάησλ, 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).

6.5

Data History Premium
Δάλ ν Πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα ζε Data History Premium, ηόηε ην IBM SaaS πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή
ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ γηα κηα πεξίνδν έσο επηά εηώλ.

6.6

Ππογπάμμαηα Γιασείπιζηρ ςμμόπθωζηρ
Σν IBM SaaS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν Πειάηεο ζηελ εθπιήξσζε
ππνρξεώζεσλ ζπκκόξθσζήο ηνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε λόκνπο, θαλνληζκνύο, πξόηππα ή
πξαθηηθέο. Οπνηεζδήπνηε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζπκβνπιέο ρξήζεο ή νδεγίεο παξέρνληαη από ην IBM
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SaaS δελ απνηεινύλ λνκηθή, ινγηζηηθή ή άιιε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή θαη ζπληζηάηαη ζηνλ Πειάηε λα
ζπκβνπιεύεηαη ην δηθό ηνπ δηθεγόξν ή άιιν εμεηδηθεπκέλν ζύκβνπιν. Ο Πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά
ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη όηη ν Πειάηεο θαη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο, εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα ηνπ
Πειάηε ζπκκνξθώλνληαη κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο, θαλνληζκνύο, πξόηππα θαη πξαθηηθέο. Η
ρξήζε ηνπ IBM SaaS δελ ζπληζηά εγγύεζε ζπκκόξθσζεο κε νπνηνλδήπνηε λόκν, θαλνληζκό, πξόηππν ή
πξαθηηθή.

6.7

Γικηςακοί Σόποι ή Τπηπεζίερ Σπίηων
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.

6.8

Σοποθεζίερ Ανηλούμενων Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ
Πειάηε σο αληινύζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Η IBM ζα εθαξκόδεη θόξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεύζπλζε πνπ δειώλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία ηνπ IBM SaaS σο θύξηα επσθεινύκελε ηνπνζεζία, εθηόο
εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγώλ ζηελ ΙΒΜ.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Σν IBM Cognos Territory and Quota Management ("IBM SaaS") απηνκαηνπνηεί ηε δηαδηθαζία
πξνζδηνξηζκνύ ησλ δηθαηνύρσλ πιεξσκήο ή/θαη ησλ πεξηθεξεηώλ πνπ ζα ιάβνπλ πηζηώζεηο γηα
ζπλαιιαγέο πώιεζεο κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο θαλόλσλ πίζησζεο θαη πεξηθεξεηαθήο θαηαλνκήο. Παξέρεη
επίζεο ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο θαηαρώξεζεο πνζνζηώζεσλ πνπ βαζίδνληαη
ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο πσιήζεηο. Σν IBM SaaS είλαη κηα πιήξσο δηαδηθηπαθή ιύζε ε νπνία επηηξέπεη
ζε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε λα απνθηά κε ηε ρξήζε ελόο πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο (web browser)
πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, όπσο π.ρ. ν νξηζκόο θαλόλσλ πίζησζεο, νξγαλσηηθώλ ηεξαξρηώλ
θαη δηαδηθαζηώλ δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ θαη δηαρείξηζεο πνζνζηώζεσλ.
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ύμβαζη Δπιπέδος Παποσήρ Τπηπεζιών
Η παξνύζα ύκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ (Service Level Agreement - SLA) είλαη γηα ην
αθόινπζν IBM SaaS:
●

IBM Cognos Territory and Quota Management for Active Payees

●

IBM Cognos Territory and Quota Management for Inactive Payees

●

IBM Cognos Territory and Quota Management

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Data Volume

●

IBM Cognos Territory Management

●

IBM Cognos Quota Management

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Single Tenant Premium

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Additional Production Instance

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Additional Non-Production Instance

●

IBM Cognos Territory and Quota Management Data History Premium

Η IBM παξέρεη ηελ παξνύζα ύκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ (Service Level Agreement "ύκβαζε SLA") ζηνπο Πειάηεο ηεο βάζεη ησλ παξαθάησ όξσλ. Θα ηζρύεη ε πην πξόζθαηε εθδνρή ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο πεξηόδνπ
ηζρύνο ηεο ζπλδξνκήο ζαο. Απνδέρεζηε όηη ε παξνύζα ύκβαζε SLA δελ ζπληζηά εγγύεζε πξνο εζάο.

1.

Οπιζμοί
α.

"Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή" (Authorized Contact) είλαη ην άηνκν πνπ δειώζαηε ζηελ IBM ην νπνίν
είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνβνιή Αμηώζεσλ βάζεη ηεο παξνύζαο ύκβαζεο SLA.

β.

"Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο" (Availability Credit) είλαη ην κέζν επαλόξζσζεο πνπ παξέρεη ε IBM γηα
κηα εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Η Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο ή
έθπησζεο έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνύ ηηκνινγίνπ ρξεώζεσλ ζπλδξνκήο γηα ηελ Τπεξεζία.

γ.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη από ηελ Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξνο ηελ
IBM ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεύρζεθε θάπνην
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα.

δ.

"πκβαηηθόο Μήλαο" (Contracted Month) είλαη θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθόο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ ηεο Τπεξεζίαο, αξρίδνληαο από ηηο 12.00 π.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Η.Π.Α.
ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Η.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ
κήλα.

ε.

"Πειάηεο" (Customer) είλαη έλα λνκηθό πξόζσπν πνπ εγγξάθεηαη σο ζπλδξνκεηήο γηα ηε ιήςε ηεο
Τπεξεζίαο απεπζείαο από ηελ ΙΒΜ, ην νπνίν δελ έρεη αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηώδεηο
ππνρξεώζεηο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεώζεσλ πιεξσκήο, βάζεη ηεο ζύκβαζήο ηνπ κε
ηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.

ζη.

"Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη
δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Τπεξεζία θαη θαλέλαο από ηνπο ρξήζηεο
ζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνύκελα δηθαηώκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ ππάξρεη "Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" εάλ
νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ
νπνία δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα. ην Υξόλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε
ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε από ηα
αθόινπζα ζπκβάληα:
●

Πξνγξακκαηηζκέλε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο,

●

Πεξηπηώζεηο Αλσηέξαο Βίαο,

●

Πξνβιήκαηα κε εθαξκνγέο, εμνπιηζκό ή δεδνκέλα ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ,

●

Δλέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόθηεζεο
πξόζβαζεο ζηελ Τπεξεζία από νπνηνλδήπνηε κε ρξήζε ησλ δηθώλ ζαο θσδηθώλ πξόζβαζεο
ή εμνπιηζκνύ).
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2.

●

Με ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηνύκελεο δηακνξθώζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο ππνζηεξηδόκελεο
πιαηθόξκεο γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία.

●

πκκόξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ
από ηνλ Πειάηε ή από θάπνην ηξίην κέξνο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε.

δ.

"πκβάλ" (Event) είλαη κηα πεξίζηαζε ή ζύλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελόο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ.

ε.

Πεξηπηώζεηο "Αλσηέξαο Βίαο" (Force Majeure) είλαη Θενκελίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
εξγαζηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ππξθαγηέο, πιεκκύξεο, ζεηζκνί, ηαξαρέο, πόιεκνη, θπβεξλεηηθέο
πξάμεηο, εληνιέο ή πεξηνξηζκνί, επηζέζεηο ηώλ, επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ή άιιε
θαθόβνπιε ζπκπεξηθνξά, βιάβεο θνηλσθειώλ ππεξεζηώλ θαη δηαθνπέο δηθηπαθώλ ζπλδέζεσλ, ή
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία γηα ηε κε δηαζεζηκόηεηα ηεο Τπεξεζίαο ε νπνία ήηαλ πέξαλ ηνπ εύινγνπ
ειέγρνπ ηεο IBM.

ζ.

"Πξνγξακκαηηζκέλε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο" (Planned System Downtime) είλαη κηα
πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο.

η.

"Τπεξεζία" (Service) είλαη νη πξνζθνξέο IBM SaaS γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ε παξνύζα ύκβαζε SLA,
νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο παξνύζαο ύκβαζεο SLA. Η παξνύζα ύκβαζε
SLA ηζρύεη γηα θάζε Τπεξεζία ρσξηζηά θαη όρη γηα ην ζπλδπαζκό ηνπο.

ηα.

"Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ" (Service Level) είλαη ην πξόηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
ύκβαζε SLA.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
Γηα λα πιεξνίηε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ έγεξζε Αμίσζεο, ζα πξέπεη λα έρεηε ππνβάιεη έλα δειηίν
ππνζηήξημεο (support ticket) γηα θάζε πκβάλ ζην Help Desk ππνζηήξημεο πειαηώλ ηεο IBM γηα ηελ
αληίζηνηρε Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηελ θαζνξηζκέλε από ηελ IBM δηαδηθαζία γηα ηελ αλαθνξά δεηεκάησλ
ππνζηήξημεο Κξηζηκόηεηαο 1. Θα πξέπεη λα παξέρεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ην πκβάλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ ππνζηήθαηε γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο
ηνπ πκβάληνο, θαη λα παξέρεηε εύινγε βνήζεηα ζηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο ζην
βαζκό πνπ απαηηείηαη γηα δειηία ππνζηήξημεο Κξηζηκόηεηαο 1. Σν ελ ιόγσ δειηίν ππνζηήξημεο πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ παξαηεξείηε γηα πξώηε θνξά ηηο
επηπηώζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο.
Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ην
αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο.
Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα παξέρεη ζηελ IBM όιεο ηηο εύινγεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε
ηελ Αμίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, αλαιπηηθώλ πεξηγξαθώλ όισλ ησλ
ζρεηηθώλ πκβάλησλ θαη ηνπ Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ πνπ ζύκθσλα κε ηελ Αμίσζε δελ
επηηεύρζεθε.
Η IBM ζα πξαγκαηνπνηεί κηα εζσηεξηθή θαηακέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζπλδπαζκέλνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα. Οη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο ζα βαζίδνληαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθέξεηε
όηη ππνζηήθαηε γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε
Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειόηεξε ηζρύνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζπλνιηθή ζπλδπαζκέλε δηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο
παξαθάησ πίλαθεο. Η IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα παξέρεη πεξηζζόηεξεο από κία Πηζηώζεηο
Γηαζεζηκόηεηαο γηα ην ίδην πκβάλ ζηνλ ίδην πκβαηηθό Μήλα.
Γηα Γέζκεο Τπεξεζηώλ (Bundled Services: κεκνλσκέλεο Τπεξεζίεο πνπ πσινύληαη καδί σο παθέην
έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπλδπαζκέλε
κεληαία ηηκή γηα ηε Γέζκε Τπεξεζηώλ θαη όρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα θάζε
κεκνλσκέλε Τπεξεζία. Μπνξείηε λα εγείξεηε Αμίσζε αλαθνξηθά κε κία κόλν κεκνλσκέλε Τπεξεζία ζε
κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, θαη ε IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα παξέρεη Πηζηώζεηο
Γηαζεζηκόηεηαο γηα πεξηζζόηεξεο από κία Τπεξεζίεο ζε κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε
πκβαηηθνύ Μήλα.
Γηα Τπεξεζίεο πνπ αγνξάζηεθαλ ζηα πιαίζηα κηαο ζρέζεο ESSO (Enterprise Software and Services
Option), SSSO (Software and Services Special Option) ή OIO (Open Infrastructure Offering) ή (OIO), ε
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Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή RSVP (Relationship
Suggested Volume Price) γηα ηελ Τπεξεζία πνπ έρεη δεκνζηεπηεί γηα ην πκβαηηθό Μήλα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο. Θα δηθαηνύζζε λα ιακβάλεηε ην ελ ηξίην (1/3) ηεο Πίζησζεο Γηαζεζηκόηεηαο.
Σν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Γηαζεζηκόηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθό Μήλα δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην 10 ηνηο εθαηόλ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο
πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.
Η IBM ζα επηδεηθλύεη εύινγε θξίζε θαηά ηελ εμαθξίβσζε ησλ Αμηώζεσλ, βαζηδόκελε ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα αξρεία ηεο, νη νπνίεο ζα θαηηζρύνπλ ζε πεξίπησζε αληίζεζεο κε ηα δεδνκέλα
ζηα δηθά ζαο αξρεία.
ΟΙ ΠΙΣΩΔΙ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΤ Α ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ
SLA ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ Α ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΔ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΑΞΙΩΗ.

3.

Δπίπεδα Παποσήρ Τπηπεζιών
Γηαζεζηκόηεηα Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα
Ποζοζηό Γιαθεζιμόηηηαρ

Πίζηωζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Υπέωζηρ ςνδπομήρ για ηο
ςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίωζηρ)

99% - 99,75%

2%

95% - 98,99%

5%

Υακειόηεξε από 95,0%

10%

Σν "Πνζνζηό Γηαζεζηκόηεηαο" ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ιεπηώλ ζε έλα πκβαηηθό
Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πκβαηηθνύ Μήλα, δηαηξνύκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην πκβαηηθό Μήλα. Σν θιάζκα
πνπ πξνθύπηεη από ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκό εθθξάδεηαη σο πνζνζηό.
Παξάδεηγκα: Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 476 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ
Μήλα
ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 476 ιεπηά Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.724 ιεπηά
_________________________________________

= 5% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 98,9% Γηαζεζηκόηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα

ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά

4.

Δξαιπέζειρ
Η παξνύζα ύκβαζε SLA δηαηίζεηαη κόλν ζε Πειάηεο ηεο IBM. Η παξνύζα ύκβαζε SLA δελ ηζρύεη γηα
ηα εμήο:
●

Δθδόζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο Τπεξεζηώλ.

●

Με παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά,
πεξηβαιιόλησλ δηελέξγεηαο δνθηκώλ, απνθαηάζηαζεο κεηά από θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο ή αλάπηπμεο.

●

Αμηώζεηο πνπ εγείξνληαη από ρξήζηεο ηνπ Πειάηε ηεο IBM, επηζθέπηεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
Τπεξεζία.

Δάλ έρεηε αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηώδεηο ππνρξεώζεηο ζαο βάζεη ησλ Όξσλ Υξήζεο, ηεο
Οξηνζέηεζεο Απνδεθηήο Υξήζεο ή ηεο ζύκβαζήο ζαο γηα ηελ Τπεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο,
ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηεο αζέηεζεο ππνρξεώζεσλ πιεξσκήο.
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
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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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