Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Social Media Analytics
Οη Οξνη Υξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινχληαη απφ ην παξφλ 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 επηπξφζζεηνη ζηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο
Γηεζλνχο χκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο
Πξνζθνξέο IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("χκβαζε"), νη νπνίνη απφ θνηλνχ κε ηνπο Όξνπο Υξήζεο
ζπληζηνχλ ηελ πιήξε ζπκθσλία. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη ησλ
παξφλησλ Όξσλ γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS, νη παξφληεο Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS ζα
θαηηζρχνπλ ησλ Γεληθψλ Όξσλ.
Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κφλν αθνχ ν Πειάηεο απνδερζεί ηνπο Όξνπο Υξήζεο.
Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο Όξνπο Υξήζεο.
Παηψληαο έλα θνπκπί "Απνδνρή" ή "Απνδέρνκαη" κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ παξφλησλ Όξσλ γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS, απνδέρεζηε επίζεο ηνπο Γεληθνχο 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 αθφινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Social Media Analytics Software as a Service ("SMA SaaS")

●

IBM Social Media Analytics Software as a Service Jump Start

Μεηπικά ςζηήμαηα Υπέωζηρ
Η πξνζθνξά IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο:
α.

Πξφζβαζε (Access) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM
SaaS. Μηα Πξφζβαζε είλαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη έλα
κφλν δηθαίσκα Πξφζβαζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM Saas θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο
πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Υίιηα Έγγξαθα (Thousand Document) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα
απνθηεζεί ην IBM SaaS. Έλα Έγγξαθν είλαη κηα κεηξήζηκε πνζφηεηα δεδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηείηαη
κεηαμχ κηαο εγγξαθήο θεθαιίδαο εγγξάθνπ θαη κηαο εγγξαθήο ηέινπο εγγξάθνπ πνπ ζεκεηψλνπλ
ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ εγγξάθν, ή νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ είδνο εγγξάθνπ πνπ
νξίδεηαη ζην IBM SaaS, ζπκπεξηιακβακέλσλ, ελδεηθηηθά, ηηκνινγίσλ, παξαγγειηψλ, εληνιψλ
αγνξάο, πξνζθνξψλ, ρξνλνδηαγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγγξάθσλ επηζηξνθήο, θνξησηηθψλ,
απνδείμεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγξάθσλ. Κάζε έλα απφ ηα δηθαηψκαηα επί Υηιίσλ Δγγξάθσλ
αληηπξνζσπεχεη Υίιηα Έγγξαθα. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα επί Υηιίσλ Δγγξάθσλ
γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Δγγξάθσλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηνπ IBM
SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

γ.

Γέζκεπζε (Engagement) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζνχλ νη
ππεξεζίεο. Μηα Γέζκεπζε απνηειείηαη απφ επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην IBM SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε
θάζε Γέζκεπζεο.
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3.

Υπεώζειρ και Σιμολόγηζη

3.1

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

Αλά Μήλα (εθ ησλ πζηέξσλ)

β.

Αλά Σξίκελν (πξνθαηαβνιηθά)

γ.

Αλά Έηνο (πξνθαηαβνιηθά)

δ.

Πιήξεο Πνζφ (πξνθαηαβνιηθά)

Η θαζνξηζκέλε επηινγή ηηκνιφγεζεο ζα ηζρχεη γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη
ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο. Σν πιεξσηέν πνζφ αλά θχθιν ηηκνιφγεζεο
ζα βαζίδεηαη ζηελ εηήζηα ρξέσζε ζπλδξνκήο θαη ηνλ αξηζκφ θχθισλ ηηκνιφγεζεο ζε έλα έηνο.

3.2

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 ππνιεηπφκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα
αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ΙΒΜ φηη ε πξφζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

3.3

Υπεώζειρ Τπέπβαζηρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγείηαη ζε
κεληαία βάζε γηα ηελ ππέξβαζε ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.4

Δξ Αποζηάζεωρ Τπηπεζίερ (μη αςηομαηοποιημένερ)
Η πξνζθνξά ππεξεζηψλ Social Media Analytics Software as a Service Jump Start ζα ρξεψλεηαη
πξνθαηαβνιηθά φπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο. Οη ππεξεζίεο αγνξάδνληαη αλά Γέζκεπζε
θαη ιήγνπλ 90 εκέξεο κεηά ηελ αγνξά ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φιεο νη ψξεο.

4.

Γημιοςπγία Λογαπιαζμού και Ππόζβαζη
Όηαλ έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS εγγξαθεί γηα ηελ απφθηεζε ινγαξηαζκνχ ("Λνγαξηαζκφο"), ε IBM
κπνξεί λα παξάζρεη ζην Υξήζηε ηνπ IBM SaaS κηα ηαπηφηεηα Λνγαξηαζκνχ θαη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο.
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο
ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο. Ο Πειάηεο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα
δεηήζεη ηε δηφξζσζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνπ παξαζρέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο
δηαδηθαζίαο εγγξαθήο γηα έλα Λνγαξηαζκφ ή γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ή ηελ αθαίξεζε απηψλ απφ ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ, θαη νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζα δηνξζσζνχλ ή ζα αθαηξεζνχλ, κε ηελ
επηζήκαλζε φηη ε αθαίξεζε πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ζην IBM SaaS.
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS πξνζηαηεχεη ηελ ηαπηφηεηα
θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ην Λνγαξηαζκφ ηνπ θαη ειέγρεη ην πνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε
ζε έλα Λνγαξηαζκφ Υξήζηε ηνπ IBM SaaS ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά IBM SaaS γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε.

5.

Ανανέωζη Πεπιόδος ςνδπομήρ

5.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε ε αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο νξίδεηαη σο απηφκαηε, ν
Πειάηεο κπνξεί λα αλαλεψζεη ηελ Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο κε
έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε αλαλέσζεο (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, παξαγγειία
αγνξάο), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο.
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
ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ ΟΣΙ ΓΔΝ ΘΔΛΔΙ ΝΑ ΑΝΑΝΔΩΔΙ. ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ, Ο ΠΔΛΑΣΗ
ΤΜΦΩΝΔΙ ΝΑ ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΙ ΣΙ ΔΝ ΛΟΓΩ ΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΝΔΩΗ.
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5.2

ςνεσόμενη Σιμολόγηζη
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο φηη ε
ηηκνιφγεζε ζα ζπλερίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο, ν Πειάηεο ζα εμαθνινπζεί λα έρεη
πξφζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα
δηαθφςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερνχο ηηκνιφγεζεο, ν Πειάηεο πξέπεη λα
παξάζρεη ζηελ IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξψλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθχξσζε ηνπ IBM
SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθχξσζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα
νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεψζεηο πξφζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ε αθχξσζε.

5.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη από ηον Πελάηη
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο φηη ε
ζπλδξνκή ηεξκαηίδεηαη κε ηε ιήμε ηεο, ηφηε ε πξνζθνξά IBM SaaS δελ ζα αλαλεσζεί ζην ηέινο ηεο
αξρηθήο Πεξηφδνπ πλδξνκήο. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο
Πεξηφδνπ 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 εθπξφζσπν
πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζηνλ κεηαπσιεηή ηνπ.

6.

Σεσνική Τποζηήπιξη
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM SaaS, φπσο
θαζνξίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
https://support.coremetrics.com/FileManagement/Download/dbce75d712f44e2f9fa90fef2681797b ή ζε
κεηαγελέζηεξε παξερφκελε απφ ηελ IBM δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν. Η ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη
ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.

7.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

7.1

ςμπληπωμαηικοί Οπιζμοί
"IBM SaaS", φπσο νξίδεηαη ζηε χκβαζε, είλαη κηα ππεξεζία ινγηζκηθνχ θαη δελ πεξηιακβάλεη
Πεξηερφκελν, Δθαξκνγέο Σξίησλ ή Γηθηπαθνχο Σφπνπο Σξίησλ.
"Πεπιεσόμενο" (Content), φπσο νξίδεηαη ζηε χκβαζε, πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα, ελ φισ
ή ελ κέξεη, πνπ παξέρνληαη απφ ή γηα ηνλ Πειάηε ή ζηα νπνία γίλεηαη πξφζβαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Πειάηε απφ ηελ ΙΒΜ ή ηνπο Πξνκεζεπηέο ηεο, απφ Γηθηπαθνχο Σφπνπο Σξίησλ.
"Δθαπμογέρ Σπίηων" (Third Party Applications) είλαη εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθφ πνπ παξέρνληαη απφ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο IBM θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην IBM SaaS.
"Γικηςακοί Σόποι Σπίηων" (Third Party Sites) είλαη websites ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
ελδεηθηηθά, εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηερφκελν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο π.ρ. ην Facebook, ην
Klout θαη ην Twitter.

7.2

Δζωηεπική Υπήζη
Δπηπιένλ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη ζηε χκβαζε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, νη
αλαθνξέο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα άιια δεδνκέλα εμφδνπ πνπ απνθηψληαη απφ ην IBM SaaS παξέρνληαη
κφλν γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ζε ηξίηνπο. Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη ρνξεγήζεη πεξαηηέξσ άδεηεο ρξήζεο, λα πξνβεί ζε ελνηθίαζε ή
ππεθκίζζσζε ή θαηά άιινλ ηξφπν λα θαζηζηά ηηο αλαθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ή ηα άιια δεδνκέλα
εμφδνπ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην IBM SaaS δηαζέζηκα ζε ηξίηνπο.

7.3

Ππόζβαζη και Υπήζη Πεπιεσομένος, Δθαπμογών Σπίηων και Γικηςακών Σόπων Σπίηων
Σν IBM SaaS παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ επηινγή θαη ηελ πξφζβαζε ζε
Πεξηερφκελν απφ Δθαξκνγέο Σξίησλ θαη Γηθηπαθνχο Σφπνπο Σξίησλ γηα δηθή ηνπ Υξήζε κε ην IBM SaaS.
Σν Πεξηερφκελν δελ βξίζθεηαη ζηελ θπξηφηεηα νχηε ειέγρεηαη απφ ηελ IBM θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, θαη
ε IBM θαη νη πξνκεζεπηέο ηεο δελ παξαρσξνχλ άδεηεο ρξήζεο ή θαηά άιινλ ηξφπν παξέρνπλ δηθαηψκαηα
επί ηνπ Πεξηερνκέλνπ. Σν Πεξηερφκελν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιηθά πνπ είλαη παξάλνκα, αλαθξηβή,
παξαπιαλεηηθά, απξεπή ή θαηά άιινλ ηξφπν απνδνθηκαζηέα. Η IBM ή νη πξνκεζεπηέο ηεο δελ έρνπλ
θακία ππνρξέσζε λα επηζεσξνχλ, λα θηιηξάξνπλ, λα επαιεζεχνπλ, λα δηνξζψλνπλ ή λα αθαηξνχλ
νπνηνδήπνηε Πεξηερφκελν. Όκσο, ε IBM ή νη πξνκεζεπηέο ηεο κπνξνχλ θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο
δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ην πξάμνπλ.
Σν IBM SaaS κπνξεί λα πεξηέρεη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε ζπλεξγαζία κε Δθαξκνγέο
Σξίησλ θαη Γηθηπαθνχο Σξίησλ (π.ρ. εθαξκνγέο Facebook ή Twitter). Δπηπιένλ ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ
απαηηνχληαη ζηε χκβαζε γηα Πεξηερφκελν, ν Πειάηεο ζα παξάζρεη ζηελ ΙΒΜ ηηο απαξαίηεηεο
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εμνπζηνδνηήζεηο θαη ηελ απαηηνχκελε πξφζβαζε ζε Πεξηερφκελν, Δθαξκνγέο Σξίησλ θαη Γηθηπαθνχο
Σφπνπο Σξίησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ IBM SaaS γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπλάςεη ρσξηζηέο ζπκβάζεηο κε ηα ηξίηα κέξε γηα ηελ πξφζβαζε ή ρξήζε
Πεξηερνκέλνπ, Δθαξκνγψλ Σξίησλ θαη Γηθηπαθψλ Σφπσλ Σξίησλ. Η IBM δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο
ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ρσξηζηή ζχκβαζε, σο ξεηή πξνυπφζεζε ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο. Ο
Πειάηεο ζπκθσλεί λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ.

7.4

Πεπιοπιζμοί
Δπηπιένλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο αλαθνξηθά κε ην IBM SaaS πνπ θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε, ν
Πειάηεο δελ ζα πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:
α.

πξφζβαζε ή ρξήζε Γηθηπαθψλ Σφπσλ Σξίησλ, Δθαξκνγψλ Σξίησλ ή Πεξηερνκέλνπ κε ην IBM
SaaS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, ηεο αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο ή δεκηνπξγίαο
παξάγσγσλ έξγσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ πξφζβαζε ή ρξήζε ζα ζπληζηνχζε παξαβίαζε
εθαξκνζηέσλ λφκσλ ή ησλ φξσλ νπνησλδήπνηε αδεηψλ ρξήζεο, ζπκβάζεσλ ή άιισλ φξσλ ή
πεξηνξηζκψλ ηξίησλ,

β.

δηαλνκή, επίδεημε, εκθάληζε ζε νζφλε θαηά άιινλ ηξφπν δηάζεζε ηνπ IBM SaaS ή Πεξηερνκέλνπ ζε
νπνηνπζδήπνηε ηξίηνπο, εθηφο εάλ επηηξέπεηαη βάζεη κηαο ζχκβαζεο κε ηνλ παξνρέα ηνπ
Πεξηερνκέλνπ,

γ.

πξφζβαζε ή ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ IBM SaaS γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε ζπλεηζθνξά ζε
θάπνην αληαγσληζηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία.

7.5

Καηαγγελία βάζει Δνεπγειών Σπίηων

7.5.1

Καηαγγελία από ηην IBM
Δπηπιένλ ησλ δηθαησκάησλ αλαζηνιήο θαη θαηαγγειίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εάλ έλαο
παξνρέαο πάςεη λα θαζηζηά δηαζέζηκν έλαλ Γηθηπαθφ Σφπν Σξίηνπ, κηα Δθαξκνγή Σξίηνπ ή Πεξηερφκελν
ή επηβάιεη φξνπο πνπ ζπληζηνχλ νπζηψδε επηβάξπλζε ή θίλδπλν γηα ηελ IBM, ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ηνπο
πειάηεο ηεο ή νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, ή εάλ ε IBM γλσξίδεη ή έρεη ιφγν λα πηζηεχεη φηη ε επεμεξγαζία
ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ηνπ IBM SaaS ζπληζηά παξαβίαζε δηθαησκάησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο) νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ κέξνπο, ε IBM
κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ IBM SaaS ρσξίο λα παξάζρεη ζηνλ
Πειάηε νπνηνδήπνηε δηθαίσκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ, πίζησζεο ή άιιεο απνδεκίσζεο.
Ο Πειάηεο ζα ελεκεξψλεη ηελ IBM ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ή πεξίζηαζε πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ Πειάηε
ην ελ ιφγσ ζπκβάλ ή πεξίζηαζε είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε έγεξζε αμίσζεο ή απαίηεζεο ελαληίνλ ηεο
εθ κέξνπο ηνπ ρξήζεο ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηε ζα παξέρεη ζηελ IBM θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία
αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ζπκβάλ ή πεξίζηαζε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο.

7.5.2

Καηαγγελία από ηον Πελάηη
Δπηπιένλ ησλ δηθαησκάησλ αλαζηνιήο θαη θαηαγγειίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εάλ έλαο
παξνρέαο πάςεη λα θαζηζηά δηαζέζηκε κηα Δθαξκνγή Σξίηνπ, έλαλ Γηθηπαθφ Σφπν Σξίηνπ ή Πεξηερφκελν
ή πξνβεί ζε νπζηψδεηο αιιαγέο ζηνπο φξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ε ελ ιφγσ
Δθαξκνγή, ν Γηθηπαθφο Σφπνο ή ην Πεξηερφκελν, θαη ν Πειάηεο απνδείμεη φηη ε ελ ιφγσ κε δηαζεζηκφηεηα
ζπληζηά νπζηαζηηθφ θαη δηαξθέο εκπφδην ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε, ηφηε ν
Πειάηεο κπνξεί λα εηδνπνηήζεη ηελ IBM γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα ηεξκαηίζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ γηα ην IBM
SaaS, ελ φισ ή ελ κέξεη. Η ελ ιφγσ ζπλδξνκή γηα ην IBM SaaS ζα ηεξκαηηζηεί 30 εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ εηδνπνίεζεο, εθηφο εάλ νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ηξίησλ μαλαγίλνπλ δηαζέζηκεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 30 εκεξψλ. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε IBM ζα
επηζηξέςεη ζηνλ Πειάηε ηηο πξνπιεξσκέλεο ακνηβέο πνπ θαιχπηνπλ ην ππφινηπν ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
ζπλδξνκήο πνπ ηεξκαηίζηεθε, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο.
Ο Πειάηεο δελ ζα έρεη δηθαηψκαηα θαηαγγειίαο πνπ λα βαζίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε δήισζε ηεο IBM πεξί
κειινληηθψλ ηεο θαηεπζχλζεσλ ή πξνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ην IBM SaaS ή νπνηνλδήπνηε Γηθηπαθφ Σφπν
Σξίηνπ, Δθαξκνγή Σξίηνπ ή Πεξηερφκελν. Με ηελ εμαίξεζε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ, ν
Πειάηεο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο, νχηε ζα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε επηζηξνθή ρξεκάησλ,
πίζησζε ή απνδεκίσζε γηα ηε κε δηαζεζηκφηεηα νπνησλδήπνηε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηξίησλ.

7.5.3

Ππόζβαζη και Αποθήκεςζη
Μεηά ηελ θαηαγγειία ή ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ε IBM δελ ζα έρεη θακία ππνρξέσζε θχιαμεο,
απνζήθεπζεο ή θαηά άιινλ ηξφπν δηάζεζεο ζηνλ Πειάηε νπνησλδήπνηε αηηεκάησλ αλαδεηήζεσλ

i126-5984-02 (12/2013)

ειίδα 4 απφ 12

πιεξνθνξηψλ (queries), Πεξηερνκέλνπ ή απνηειεζκάησλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ εμφδνπ πνπ
απνθηήζεθαλ απφ ηνλ Πειάηε ζηα πιαίζηα ηεο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζεο ηνπ IBM SaaS.
7.5.4

Όπια Υπήζηρ
Η ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί
λα ηζρχνπλ φξηα γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν ρψξν απνζήθεπζεο, ηνλ αξηζκφ αηηεκάησλ αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ (queries) ή λα ππάξρνπλ άιια φξηα ή πεξηνξηζκνί ρξήζεο. Ωο πξφζζεηνο Πεξηνξηζκφο
Υξήζεο, ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά πξφζβαζε ζην IBM SaaS κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο απφδνζεο ή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ IBM SaaS, ή γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο
ζπγθξηηηθνχο ή αληαγσληζηηθνχο ζθνπνχο. Οη πεξηνξηζκνί ρξήζεο ζα ηεθκεξηψλνληαη ζε κηα Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο, Έγγξαθν πλαιιαγήο, εγρεηξίδην ρξήζηε ή ζην online IBM SaaS. Σν IBM SaaS κπνξεί λα
παξέρεη θαη' απαίηεζε πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ Πειάηε λα παξαθνινπζεί ηε ρξήζε ηνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο ππεξβαίλεη ηα φξηα ρξήζεο, ε IBM κπνξεί, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα
πξνβεί ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Πειάηε ζηελ εχξεζε ιχζεο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο έηζη ψζηε ν Πειάηεο
λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα φξηα ρξήζεο. Δάλ ν Πειάηεο ππεξβαίλεη ηα ηζρχνληα φξηα ρξήζεο, ε IBM κπνξεί
λα απαηηήζεη απφ ηνλ Πειάηε λα ππνγξάςεη κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο γηα
πξφζζεηεο ππεξεζίεο IBM SaaS ή/θαη λα ηηκνινγήζεη ηνλ Πειάηε γηα ηελ επηπιένλ ρξήζε. ε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο, ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα ππνγξάςεη νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε πξφζζεηε Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο ή/θαη λα πιεξψζεη πξφζζεηα ηηκνιφγηα.

7.6

Cookies
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί λα θάλεη ρξήζε "cookies" θαη ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο γηα ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςεη ε ηαπηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ
(personally identifiable information) ζπγθεληξψλνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ ή/θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www-01.ibm.com/software/info/productprivacy/index.html.

7.7

Παπαβίαζη Πνεςμαηικών Γικαιωμάηων
Απνηειεί πνιηηηθή ηεο IBM λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο άιισλ. Γηα λα αλαθέξεηε
ηελ παξαβίαζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα Digital Millennium
Copyright Act Notices ζηε δηεχζπλζε http://www.ibm.com/legal/us/en/dmca.html.

7.8

Απαγοπεςμένερ Υπήζειρ
Οη αθφινπζεο ρξήζεηο απαγνξεχνληαη απφ ηε Red Hat:
Απαγφξεπζε Υξήζεο ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ ("No High Risk Use"): Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη
λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ή πεξίζηαζε φπνπ ε δπζιεηηνπξγία ηνπ IBM
SaaS ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζάλαην ή ζε ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή ζε
ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία ("Υξήζε ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ"). Παξαδείγκαηα Υξήζεο
ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ είλαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ρξήζε ζε αεξνζθάθε θαη άιια κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο, ππξεληθέο θαη ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, εκθπηεχζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο, κεραλνθίλεηα νρήκαηα ή νπιηθά
ζπζηήκαηα. Η Υξήζε ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ δελ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS γηα
δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο, γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ παξακεηξνπνίεζεο, σο εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ
ή/θαη παξακεηξνπνίεζεο ή άιισλ κε ειεγθηηθψλ εθαξκνγψλ, ε δπζιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ ζα
νδεγνχζε ζε ζάλαην, ζσκαηηθή βιάβε ή ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία. Δπηηξέπεηαη ε
επηθνηλσλία ησλ ελ ιφγσ κε ειεγθηηθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ έιεγρν,
αιιά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη άκεζα ή έκκεζα ππεχζπλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM
Μέπορ 2 - Όποι πος Δμπίπηοςν ζηο Γίκαιο κάθε Υώπαρ
Οη αθφινπζνη φξνη αληηθαζηζηνχλ ή ηξνπνπνηνχλ ηνπο αλαθεξφκελνπο φξνπο ζην Μέξνο 1. Όινη νη φξνη
ζην Μέξνο 1 πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο παξακέλνπλ σο έρνπλ θαη
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Σν παξφλ Μέξνο 2 απνηειείηαη απφ ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο παξφληεο Όξνπο
Υξήζεο θαη νξγαλψλεηαη σο εμήο:
●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο Ακεξηθήο,

●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνχ, θαη

●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο Δπξψπεο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο.

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖ
ΜΠΔΛΗΕ, ΚΟΣΑ ΡΗΚΑ, ΓΟΜΗΝΗΚΑΝΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΔΛ ΑΛΒΑΓΟΡ, ΑΪΣΖ, ΟΝΓΟΤΡΑ, ΓΟΤΑΣΔΜΑΛΑ,
ΝΗΚΑΡΑΓΟΤΑ ΚΑΗ ΠΑΝΑΜΑ
5.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH
AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE":
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year
term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's
order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current
Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ, ΒΡΑΕΗΛΗΑ, ΥΗΛΖ, ΚΟΛΟΜΒΗΑ, ΗΖΜΔΡΗΝΟ, ΜΔΞΗΚΟ, ΠΔΡΟΤ, ΟΤΡΟΤΓΟΤΑΖ, ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ
5.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
Does not apply for Public Bodies who are subject to the applicable Public Sector Procurement
Legislation.
ΒΡΑΕΗΛΗΑ
5.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following is added after the second paragraph:
The transaction document will describe the process of the written communication to Customer
containing the applicable price and other information for the renewal period.
ΖΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ
5.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following sentence is added at the end of the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE
SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 5.1 Automatic Renewal of a Subscription
Period:
CUSTOMER MAY TERMINATE THE IBM SaaS AT ANY TIME AFTER THE END OF THE INITIAL
SUBSCRIPTION PERIOD ON ONE MONTH'S WRITTEN NOTICE, EITHER DIRECTLY TO IBM
OR THROUGH CUSTOMER'S IBM RESELLER, AS APPLICABLE, IF IBM HAS NOT RECEIVED
CUSTOMER'S WRITTEN AUTHORIZATION (e.g., order form, order letter, purchase order) TO
RENEW CUSTOMER'S EXPIRING IBM SaaS SUBSCRIPTION PERIOD. IN SUCH EVENT,
CUSTOMER MAY OBTAIN A PRORATED REFUND.
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ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΑΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΗΡΖΝΗΚΟΤ
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΣΔ, ΜΠΟΤΣΑΝ ΚΑΗ ΝΔΠΑΛ
5.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH
AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 5.1 Automatic Renewal of a Subscription Period:
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year
term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's
order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current
Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ, ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΑΦΡΗΚΖ (EMEA)
ΜΠΑΥΡΔΪΝ, ΚΟΤΒΔΪΣ, ΟΜΑΝ, ΚΑΣΑΡ, ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ ΚΑΗ ΖΝΩΜΔΝΑ ΑΡΑΒΗΚΑ ΔΜΗΡΑΣΑ
5.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH
AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 5.1 Automatic Renewal of a Subscription Period:
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year
term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's
order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current
Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

IBM Social Media Analytics Software as a Service
Σν IBM Social Media Analytics Software as a Service είλαη κηα online ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ζηνλ
Πειάηε λα απνθηά πξφζβαζε ζε Πεξηερφκελν απφ νξηζκέλεο Δθαξκνγέο Σξίησλ ή/θαη Γηθηπαθνχο
Σφπνπο Σξίησλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ Σξίησλ ή/θαη Γηθηπαθψλ
Σφπσλ Σξίησλ, θαη παξέρεη ζηνπο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS ηε δπλαηφηεηα λα νξίδνπλ ζέκαηα, λα
δεκηνπξγνχλ θαη λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ (queries), λα πξαγκαηνπνηνχλ
δηαδξαζηηθή αλάιπζε θαη λα εμεηάδνπλ απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο πξνδηακνξθσκέλεο αλαθνξέο.
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξναηξεηηθψλ ππεξεζηψλ Jump Start).

2.

IBM Social Media Analytics Software as a Service Jump Start
Σν IBM Social Media Analytics Software as a Service Jump Start επηηξέπεη ζηνπο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS
λα ιακβάλνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ 90 εκέξσλ, έσο 40 ψξεο βνήζεηα αλαθνξηθά κε ηε
ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ IBM Social Media Analytics as a Service.
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ύμβαζη Δπιπέδος Παποσήρ Τπηπεζιών
Η παξνχζα χκβαζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Service Level Agreement - SLA) είλαη γηα ην αθφινπζν IBM
SaaS θαη ηζρχεη εάλ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε:
●

IBM Social Media Analytics Software as a Service

Η IBM παξέρεη ηελ παξνχζα χκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Service Level Agreement "χκβαζε SLA") ζηνπο Πειάηεο ηεο βάζεη ησλ παξαθάησ φξσλ. Θα ηζρχεη ε πην πξφζθαηε εθδνρή ηεο
παξνχζαο χκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο
ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο ζπλδξνκήο ζαο. Απνδέρεζηε φηη ε παξνχζα χκβαζε SLA δελ ζπληζηά
εγγχεζε πξνο εζάο.

1.

Οπιζμοί
α.

"Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή" (Authorized Contact) είλαη ην άηνκν πνπ δειψζαηε ζηελ IBM ην νπνίν
είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνβνιή Αμηψζεσλ βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA.

β.

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

γ.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ ηελ Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξνο ηελ
IBM ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεχρζεθε θάπνην
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα.

δ.

"πκβαηηθφο Μήλαο" (Contracted Month) είλαη θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο Τπεξεζίαο, αξρίδνληαο απφ ηηο 12.00 π.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Η.Π.Α.
ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Η.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ
κήλα.

ε.

"Πειάηεο" (Customer) είλαη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ εγγξάθεηαη σο ζπλδξνκεηήο γηα ηε ιήςε ηεο
Τπεξεζίαο απεπζείαο απφ ηελ ΙΒΜ, θαη ην νπνίν δελ έρεη αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηψδεηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο, βάζεη ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε
ηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.

ζη.

"Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη
δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Τπεξεζία θαη θαλέλαο απφ ηνπο ρξήζηεο
ζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηψκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ππάξρεη "Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" εάλ
νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ
νπνία δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα. ην Υξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε
ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα
αθφινπζα ζπκβάληα:

δ.

●

Πξνγξακκαηηζκέλε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο,

●

Πεξηπηψζεηο Αλσηέξαο Βίαο,

●

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

●

Δλέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο
πξφζβαζεο ζηελ Τπεξεζία απφ νπνηνλδήπνηε κε ρξήζε ησλ δηθψλ ζαο θσδηθψλ πξφζβαζεο
ή εμνπιηζκνχ).

●

Με ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο ππνζηεξηδφκελεο
πιαηθφξκεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία.

●

πκκφξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ
απφ ηνλ Πειάηε ή απφ θάπνην ηξίην κέξνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε.

"πκβάλ" (Event) είλαη κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελφο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ.
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2.

ε.

Πεξηπηψζεηο "Αλσηέξαο Βίαο" (Force Majeure) είλαη Θενκελίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
εξγαζηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ηαξαρέο, πφιεκνη, θπβεξλεηηθέο
πξάμεηο, εληνιέο ή πεξηνξηζκνί, επηζέζεηο ηψλ, επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή άιιε
θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά, βιάβεο θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ θαη δηαθνπέο δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ, ή
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία γηα ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηεο Τπεξεζίαο ε νπνία ήηαλ πέξαλ ηνπ εχινγνπ
ειέγρνπ ηεο IBM.

ζ.

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

η.

"Τπεξεζία" (Service) είλαη νη πξνζθνξέο IBM SaaS γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε παξνχζα χκβαζε SLA,
νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA. Η παξνχζα χκβαζε
SLA ηζρχεη γηα θάζε Τπεξεζία ρσξηζηά θαη φρη γηα ην ζπλδπαζκφ ηνπο.

ηα.

"Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ" (Service Level) είλαη ην πξφηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
χκβαζε SLA.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
Γηα λα πιεξνίηε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έγεξζε Αμίσζεο, ζα πξέπεη λα έρεηε ππνβάιεη έλα δειηίν
ππνζηήξημεο (support ticket) γηα θάζε πκβάλ ζην Help Desk ππνζηήξημεο πειαηψλ ηεο IBM γηα ηελ
αληίζηνηρε Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ IBM δηαδηθαζία γηα ηελ αλαθνξά δεηεκάησλ
ππνζηήξημεο Κξηζηκφηεηαο 1. Θα πξέπεη λα παξέρεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ην πκβάλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ ππνζηήθαηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο
ηνπ πκβάληνο, θαη λα παξέρεηε εχινγε βνήζεηα ζηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο ζην
βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα δειηία ππνζηήξημεο Κξηζηκφηεηαο 1. Σν ελ ιφγσ δειηίν ππνζηήξημεο πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαηεξείηε γηα πξψηε θνξά ηηο
επηπηψζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο.
Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ην
αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο.
Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα παξέρεη ζηελ IBM φιεο ηηο εχινγεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε
ηελ Αμίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαιπηηθψλ πεξηγξαθψλ φισλ ησλ
ζρεηηθψλ πκβάλησλ θαη ηνπ Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ Αμίσζε δελ
επηηεχρζεθε.
Η IBM ζα πξαγκαηνπνηεί κηα εζσηεξηθή θαηακέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπλδπαζκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα. Οη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο ζα βαζίδνληαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθέξεηε
φηη ππνζηήθαηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε
Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειφηεξε ηζρχνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζπλνιηθή ζπλδπαζκέλε δηαζεζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο
παξαθάησ πίλαθεο. Η IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο
Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην ίδην πκβάλ ζηνλ ίδην πκβαηηθφ Μήλα.
Γηα Γέζκεο Τπεξεζηψλ (Bundled Services: κεκνλσκέλεο Τπεξεζίεο πνπ πσινχληαη καδί σο παθέην
έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπλδπαζκέλε
κεληαία ηηκή γηα ηε Γέζκε Τπεξεζηψλ θαη φρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα θάζε
κεκνλσκέλε Τπεξεζία. Μπνξείηε λα εγείξεηε Αμίσζε αλαθνξηθά κε κία κφλν κεκνλσκέλε Τπεξεζία ζε
κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, θαη ε IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα παξέρεη Πηζηψζεηο
Γηαζεζηκφηεηαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία Τπεξεζίεο ζε κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε
πκβαηηθνχ Μήλα.
Δάλ αγνξάζαηε ηελ Τπεξεζία απφ έλαλ έγθπξν κεηαπσιεηή ηεο IBM ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο
κεηαπψιεζεο ζηελ νπνία ε IBM δηαηεξεί ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο
Τπεξεζίαο θαη ηεο χκβαζεο SLA, ηφηε ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
ηηκή RSVP (Relationship Suggested Value Price) γηα ηελ Τπεξεζία γηα ην πκβαηηθφ Μήλα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.
Σν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθφ Μήλα δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην 10 ηνηο εθαηφλ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο
πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.
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Η IBM ζα επηδεηθλχεη εχινγε θξίζε θαηά ηελ εμαθξίβσζε ησλ Αμηψζεσλ, βαζηδφκελε ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα αξρεία ηεο, νη νπνίεο ζα θαηηζρχνπλ 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
Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
Ποζοζηό Γιαθεζιμόηηηαρ καηά ηη διάπκεια ενόρ
ςμβαηικού Μήνα

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

< 99,0%

2%

< 97,0%

5%

< 95,0%

10%

Σν "Πνζνζηφ Γηαζεζηκφηεηαο" ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ιεπηψλ ζε έλα πκβαηηθφ
Μήλα κείνλ ηνλ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο,
κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ κε πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ζην
πκβαηηθφ Μήλα, δηαηξνχκελν δηα (γ) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ζην πκβαηηθφ Μήλα (κείνλ ηνλ αξηζκφ
ιεπηψλ ηνπ Πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο). Σν θιάζκα πνπ
πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ.
Παξάδεηγκα: κε πξνγξακκαηηζκέλνο Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 500 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200
- 200 ιεπηά Πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο
- 500 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.500 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα 98,8%
Δπηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ

43.200 ιεπηά ζπλνιηθά (- 200 ιεπηά Πξνγξακκαηηζκέλνπ
Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο) θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ
= 43.000 ιεπηά

4.

Δξαιπέζειρ
Η παξνχζα χκβαζε SLA δηαηίζεηαη κφλν ζε Πειάηεο ηεο IBM. Η παξνχζα χκβαζε SLA δελ ηζρχεη γηα
ηα εμήο:
●

Δθδφζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο Τπεξεζηψλ.

●

Με παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,
πεξηβαιιφλησλ δηελέξγεηαο δνθηκψλ, απνθαηάζηαζεο κεηά απφ θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο ή αλάπηπμεο.

●

Αμηψζεηο πνπ εγείξνληαη απφ ρξήζηεο ηνπ Πειάηε ηεο IBM, επηζθέπηεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
Τπεξεζία.

Δάλ έρεηε αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηψδεηο ππνρξεψζεηο ζαο βάζεη ησλ Όξσλ Υξήζεο, ηεο
Οξηνζέηεζεο Απνδεθηήο Υξήζεο ή ηεο ζχκβαζήο ζαο γηα ηελ Τπεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο,
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηεο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο.
ημανηικό: Οη παξφληεο Όξνη Υξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο ζηελ αγγιηθή απφ ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
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Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κφλν γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ
αγγιηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθφ θείκελν ππεξηζρχεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
δελ έρεηε πξφζβαζε ζην αγγιηθφ θείκελν, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθφ εθπξφζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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