Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Cognos TM1 on Cloud
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/.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρχνπλ ησλ
Γεληθψλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Υξήζεο.
Οη Όξνη Υξήζεο δηέπνληαη απφ ηνπο 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.

1.

IBM SaaS
Οη αθφινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Cognos Performance Management Modeler on Cloud

●

IBM Cognos Performance Management User on Cloud

●

IBM Cognos TM1 Jump Start on Cloud

●

IBM Cognos TM1 Single Tenant Premium on Cloud

●

IBM Cognos TM1 Additional Production Instance on Cloud

●

IBM Cognos TM1 Additional Non-Production Instance on Cloud

Μεηπικά ςζηήμαηα Υπέυζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ηνπ (ησλ) αθφινπζνπ(-σλ) κεηξηθνχ(-ψλ) ζπζηήκαηνο(-άησλ) ρξέσζεο:

3.

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 δηθαηψκαηα
ρξήζεο γηα θάζε κνλαδηθφ Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα πξφζβαζεο ζηελ
πξνζθνξά IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελφο
πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελφο εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνχ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξφζβαζεο ζην
IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή
ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Πεξίπησζε Υξήζεο (Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη ε πξφζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξφζβαζε θαη ρξήζε 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.

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

3.1

Υπέυζη για μη Πλήπη Μήνα
Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. Ζ
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 ΗΒΜ φηη ε πξφζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.
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3.2

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, ηφηε ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί
γηα ηελ ππέξβαζε ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο.

4.

Γημιοςπγία Λογαπιαζμού και Ππόζβαζη
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS πξνζηαηεχεη ηελ ηαπηφηεηα
θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ην ινγαξηαζκφ 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.

Δξ Αποζηάζευρ Τπηπεζίερ
Ζ εμ απνζηάζεσο ππεξεζία IBM Cognos TM1 Jump Start on Cloud πεξηιακβάλεη έσο 80 ψξεο
θαζνδήγεζεο θαη βνήζεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζηελ αλαγλψξηζε ελφο αξρηθνχ
ζελαξίνπ ρξήζεο (use case) ηνπ IBM Cognos TM1 on Cloud (CTM1oC), ηεο θαζνδήγεζεο ζην ζρεδηαζκφ
έξγνπ θαη ζηελ έλαξμε κηαο πινπνίεζεο ηνπ IBM CTM1oC, ηεο θαζνδήγεζεο ζε δνθηκαζκέλεο πξαθηηθέο
γηα ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ ηνπ IBM CTM1oC, θαη ηεο θαζνδήγεζεο ζηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ
IBM CTM1oC. Οη ππεξεζίεο αγνξάδνληαη αλά Γέζκεπζε θαη ιήγνπλ 90 εκέξεο κεηά ηελ αγνξά ηνπο,
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φιεο νη ψξεο.

6.

Δπιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος ςνδπομήρ ηος IBM SaaS
ηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεψλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηφδνπ πλδξνκήο, νξίδνληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

6.1

Αςηόμαηη Ανανέυζη
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη φηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο γίλεηαη
απηφκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηε ιήγνπζα ζπλδξνκή ηνπ IBM SaaS κε έγγξαθν αίηεκα
πξνο ηνλ εθπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ηνλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθφο πλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο πλδξνκήο αλαλεψλεηαη απηφκαηα είηε γηα πεξίνδν ελφο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν πλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.

6.2

ςνεσόμενη Σιμολόγηζη
Όηαλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε δειψλεηαη φηη γίλεηαη ζπλερφκελε ηηκνιφγεζε, 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 ζπλερφκελεο ηηκνιφγεζεο, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο 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.

6.3

Απαιηείηαι Ανανέυζη
Όηαλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε δειψλεηαη φηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρχο ηνπ
IBM SaaS ζα παχζεη κε ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο θαη ε πξφζβαζε 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 εθπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθφ
πλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν πλδξνκήο.

7.

Σεσνική Τποζηήπιξη
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud, φπσο
θαζνξίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www01.ibm.com/software/support/acceleratedvalue/SaaS_Handbook_V18.pdf ή ζε κεηαγελέζηεξε
παξερφκελε απφ ηελ IBM δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS
θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
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8.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

8.1

Βαζική Πποζθοπά
Κάζε IBM SaaS πεξηιακβάλεη κία παξαγσγηθή πεξίπησζε ρξήζεο (production instance), κία κε
παξαγσγηθή πεξίπησζε ρξήζεο (non-production instance), έσο εμήληα ηέζζαξα gigabytes (64GB) κλήκε
γηα ην επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ (database tier) ηνπ TM1, θαη 200GB ρψξν γηα θνηλφρξεζηνπο θαθέινπο.
Ζ Βαζηθή Πξνζθνξά θηινμελείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ "πνιιαπιψλ θαηνίθσλ" (multi-tenant) κε έλα
δηαρεηξηδφκελν hypervisor.

8.2

Single Tenant Premium
Δάλ ην IBM SaaS πξνζδηνξίδεηαη σο "Single Tenant", ην IBM SaaS πεξηιακβάλεη έσο πεληαθφζηα
δψδεθα gigabytes (512GB) κλήκε (RAM) γηα ην επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ (database tier) ηνπ TM1 θαη
πεληαθφζηα gigabytes (500GB) ρψξν γηα θνηλφρξεζηνπο θαθέινπο, ελψ ην επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ
θηινμελείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ "ελφο θαηνίθνπ" (single tenant) κε έλα δηαρεηξηδφκελν hypervisor ή/θαη έλα
θπζηθφ εμππεξεηεηή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο.

8.3

Υπήζη μόνο Δκηόρ Πεπιβάλλονηορ Παπαγυγήρ
Δάλ ην IBM SaaS πξνζδηνξίδεηαη σο "Non-Production" (Υξήζε κφλν Δθηφο Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο),
ηφηε ην IBM SaaS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζηα πιαίζηα ησλ κε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Πειάηε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, δξαζηεξηφηεηεο δηελέξγεηαο
δνθηκψλ, ξχζκηζεο απφδνζεο, δηάγλσζεο ζθαικάησλ, ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο απφδνζεο
(benchmarking), δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο (staging) θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε
εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξνζζεθψλ ή επεθηάζεσλ ηνπ IBM SaaS κε ηε ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ
API (application programming interfaces).

8.4

Δλάσιζηερ Απαιηήζειρ
Ο Πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM Cognos Performance
Management Modeler on Cloud θαη έλα (1) δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM Congnos Performance
Management User on Cloud.

8.5

Γεν παπέσεηαι Δγγύηζη ςμμόπθυζηρ
Σν IBM SaaS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν Πειάηεο ζηελ εθπιήξσζε
ππνρξεψζεσλ ζπκκφξθσζήο ηνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε λφκνπο, θαλνληζκνχο, πξφηππα ή
πξαθηηθέο. Οπνηεζδήπνηε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζπκβνπιέο ρξήζεο ή νδεγίεο παξέρνληαη απφ ην IBM
SaaS δελ απνηεινχλ λνκηθή, ινγηζηηθή ή άιιε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή θαη ζπληζηάηαη ζηνλ Πειάηε λα
ζπκβνπιεχεηαη ην δηθφ ηνπ δηθεγφξν ή άιιν εμεηδηθεπκέλν ζχκβνπιν. Ο Πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη ν Πειάηεο θαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα ηνπ
Πειάηε ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο, πξφηππα θαη πξαθηηθέο. Ζ
ρξήζε απηνχ ηνπ IBM SaaS δελ ζπληζηά εγγχεζε ζπκκφξθσζεο κε νπνηνλδήπνηε λφκν, θαλνληζκφ,
πξφηππν ή πξαθηηθή.
Ο Πειάηεο απνδέρεηαη επίζεο φηη ην IBM SaaS είλαη έλα εξγαιείν πνπ έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη βνήζεηα
ζηνλ Πειάηε θαη φρη λα αληηθαζηζηά ηηο δεμηφηεηεο, ηελ θξίζε θαη ηελ πείξα ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Πειάηε ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ηξίηνπο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε
επελδχζεηο θαη άιια δεηήκαηα δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ θαη θηλδχλσλ. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS.

8.6

Απαγόπεςζη Υπήζηρ Πποφόνηυν Microsoft ζε ςνθήκερ Ττηλού Κινδύνος
Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Πξντφληα Microsoft ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ή
πεξίζηαζε φπνπ ε δπζιεηηνπξγία ηνπ (ησλ) Πξντφληνο(-σλ) 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. Ζ Υξήζε ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ
δελ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε Πξντφλησλ γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο, γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ
παξακεηξνπνίεζεο, 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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8.7

Απαγοπεςμένερ Υπήζειρ
Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ή λα εμνπζηνδνηήζεη άιινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην IBM SaaS
ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ IBM SaaS, κφλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πξντφληα, γηα ηελ ππνζηήξημε
νπνησλδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο Τςεινχ Κηλδχλνπ: ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπή, έιεγρνο ή
ζπληήξεζε ππξεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ καδηθήο κεηαθνξάο, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ελαέξηαο
θπθινθνξίαο, νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ζπζηεκάησλ πινήγεζεο ή επηθνηλσλίαο αεξνζθαθψλ, ή
νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα φπνπ ε δπζιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κηα
νπζηψδε απεηιή ζαλάηνπ ή ζνβαξήο ζσκαηηθήο βιάβεο.

8.8

Ρόλοι Υπηζηών

8.8.1

IBM Cognos Performance Management Modeler on Cloud
Σν IBM Cognos Performance Management Modeler on Cloud ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε, λα
ηξνπνπνηήζεηε ή/θαη λα δηαγξάςεηε αληηθείκελα βάζεο δεδνκέλσλ TM1, λα δηαρεηξηζηείηε ηελ αζθάιεηα
(ρξήζηεο/νκάδεο/πξνλφκηα), λα εθηειέζεηε δηεξγαζίεο θαη λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, λα
απνθηήζεηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε εμππεξεηεηψλ (ζε θχβνπο κεηξηθψλ ζηνηρείσλ
(metrics cubes) θαη αξρεία θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ εμππεξεηεηή (server logs)), λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα
δηαρεηξηζηείηε ξνέο εξγαζηψλ, θαη λα δηαβάζεηε θαη λα εγγξάςεηε δεδνκέλα ζε έλαλ εμππεξεηεηή IBM
Cognos TM1 ζηνλ νπνίν έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ην IBM SaaS.

8.8.2

IBM Cognos Performance Management User on Cloud
Σν IBM Cognos Performance Management User on Cloud επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε θαη εγγξαθή
δεδνκέλσλ ζε έλαλ εμππεξεηεηή IBM Cognos TM1 ζηνλ νπνίν έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ην IBM SaaS.
Σν IBM Cognos Performance Management User on Cloud δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα ρξεζηκνπνηεί
νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ή ιεηηνπξγίεο ηνπ IBM SaaS:

8.9

●

IBM Cognos Performance Modeler

●

IBM Cognos TM1 Architect

●

IBM Cognos TM1 Perspectives

●

IBM Cognos TM1 Turbo Integrator γηα ηε δεκηνπξγία δηεξγαζηψλ (processes)

●

IBM Cognos TM1 Operations Console

●

IBM Cognos TM1 Applications γηα ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο

●

IBM Cognos TM1 Applications Workflow γηα ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο εμέηαζεο
θαη έγθξηζεο ξνψλ εξγαζηψλ

●

Λεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ Remote Desktop Protocol

Λογιζμικό Δνεπγοποίηζηρ
Απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλεη ην IBM Cognos Analysis for Excel σο ινγηζκηθφ
ελεξγνπνίεζεο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη άιιν ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο. Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο κφλν ζηα πιαίζηα ηεο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζεο ηνπ IBM SaaS γηα
ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο. ην βαζκφ πνπ ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο πεξηιακβάλεη δείγκαηα
θψδηθα, ν Πειάηεο δηαζέηεη ην πξφζζεην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεη παξάγσγα έξγα ησλ δεηγκάησλ
θψδηθα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί κε ηξφπν πνπ λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ παξνχζα άδεηα. Σν ινγηζκηθφ
ελεξγνπνίεζεο παξέρεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο SLA, εάλ ππάξρεη, σο ηκήκα ηνπ IBM SaaS, θαη δηέπεηαη
απφ ηελ (ηηο) αληίζηνηρε(-εο) ζχκβαζε(-εηο) άδεηαο ρξήζεο.

8.10

Σοποθεζίερ Ανηλούμενυν Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θφξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ
Πειάηε σο αληινχζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Ζ IBM ζα εθαξκφδεη θφξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία ηνπ IBM SaaS σο θχξηα επσθεινχκελε ηνπνζεζία, εθηφο
εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζηελ ΗΒΜ.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Σν IBM Cognos TM1 on Cloud ("IBM SaaS") είλαη κηα ζπλεξγαηηθή, επεθηάζηκε επηρεηξεζηαθή ιχζε θαηάξηηζεο
πξνυπνινγηζκψλ, ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο, απνδνηηθφηεηαο, κνληεινπνίεζεο, βαζκνιφγεζεο θαη δεκηνπξγίαο
αλαθνξψλ. Οη εθαξκνγέο απηέο ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ εμππεξεηεηή In-Memory OLAP (Online Analytical
Processing) 64-bit, ν νπνίνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαη' απαίηεζε αλάιπζεο ζχλζεησλ πνιπδηάζηαησλ
δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Σν IBM SaaS πεξηιακβάλεη δηαρεηξηζηηθφ ινγηζκηθφ πειάηε πνπ επηηξέπεη ζε δηαρεηξηζηέο λα κνληεινπνηνχλ θαη
λα πινπνηνχλ ιχζεηο θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκψλ, ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο, απνδνηηθφηεηαο, κνληεινπνίεζεο,
δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ, θαηακέηξεζεο θαη βαζκνιφγεζεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο κηα δηαδηθηπαθή δηεπαθή πνπ
παξέρεη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο, εμέηαζεο θαη έγθξηζεο ζρεδίσλ, πξφζβαζεο ζε
αλαθνξέο, δείθηεο KPI θαη κεηξηθά ζηνηρεία, θαη εθηέιεζεο εμεηδηθεπκέλεο αλάιπζεο, ελψ παξέρεη ζε δηαρεηξηζηέο
ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεο δξαζηεξηνηήησλ ζην IBM Cognos TM1. Δπίζεο πεξηιακβάλεη κηα πξφζζεηε
ιεηηνπξγία Excel πνπ παξέρεη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο, εχξεζεο, δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ
θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ ηνπ IBM Cognos TM1 ζην Microsoft Excel, κηα εθαξκνγή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ
παξέρεη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο, εμέηαζεο θαη έγθξηζεο ζρεδίσλ ζε έλα Apple iPad, θαη
δηαλεκεκέλν ινγηζκηθφ πειάηε (distributed client) πνπ παξέρεη ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο
δεδνκέλσλ, πξφζβαζεο ζε αλαθνξέο, δείθηεο KPI θαη κεηξηθά ζηνηρεία, θαη εθηέιεζεο εμεηδηθεπκέλεο αλάιπζεο.
Απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλεη κία (1) Παξαγσγηθή Πεξίπησζε Υξήζεο (Production Instance), κία (1)
Με Παξαγσγηθή Πεξίπησζε Υξήζεο (Non-Production Instance), έσο εμήληα ηέζζεξα gigabytes (64GB) κλήκεο
(RAM) γηα ην επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ (database tier) ηνπ TΜ1 θαη δηαθφζηα gigabytes (200GB) ρψξνπ γηα
θνηλφρξεζηνπο θαθέινπο.
Απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS θηινμελείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ "πνιιαπιψλ θαηνίθσλ" (multi-tenant) κε έλα
δηαρεηξηδφκελν hypervisor.

1.

Αποκαηάζηαζη μεηά από Καηαζηποθή (Disaster Recovery)
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ζπλζήθεο θαηαζηξνθήο, φπνπ ζπλζήθεο θαηαζηξνθήο λννχληαη σο
πεξηπηψζεηο "Αλσηέξαο Βίαο" (Force Majeure), φπσο π.ρ. Θενκελίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
εξγαζηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ηαξαρέο, πφιεκνη, θπβεξλεηηθέο πξάμεηο,
εληνιέο ή πεξηνξηζκνί, επηζέζεηο ηψλ, επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή άιιεο θαθφβνπιεο
ζπκπεξηθνξάο, βιάβεο θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ θαη δηαθνπέο δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε
αηηία γηα ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS ε νπνία ήηαλ πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηεο IBM, ε IBM ζα
απνθαηαζηήζεη ηελ πξφζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS σο εμήο:
α.

Δπηινγή Standard
Ζ IBM ζα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηεο ππνδνκήο πιηθνχ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη δηθηχνπ ζην
δίθηπν ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ε νπνία ζα επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα
απνθηήζεη θαη πάιη πξφζβαζε ζην IBM SaaS εληφο 14 εκεξψλ.

Σν πεξηβάιινλ ζα απνθαηαζηαζεί κε ρξήζε ησλ πην πξφζθαησλ εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ ηνπ
Πεξηερνκέλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ρσξίο απψιεηα Πεξηερνκέλνπ πνπ ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο
απφ ηελ εκεξνκελία εθεδξηθήο απνζήθεπζεο ηνπ απνθαηαζηαζέληνο ζπλφινπ δεδνκέλσλ ηνπ
Πεξηερνκέλνπ.

2.

Δθεδπική Αποθήκεςζη Πεπιεσομένος
Ζ πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλεη ηελ εθεδξηθή απνζήθεπζε Πεξηερνκέλνπ κφλν απφ ην ρψξν ησλ
θνηλφρξεζησλ θαθέισλ. Ζ εθεδξηθή απνζήθεπζε εθηειείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ηα απνζεθεπκέλα
δεδνκέλα αλαηππψλνληαη (replicate) ζε κηα άιιε βάζε δεδνκέλσλ ζε έλα ρσξηζηφ θέληξν
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ πεξίπησζε ελφο ζπκβάληνο Αλσηέξαο Βίαο ζηελ θχξηα ηνπνζεζία.
Ζ IBM ζα δηαηεξεί ηα αξρεία ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξήζησλ εθεδξηθψλ απνζεθεχζεσλ θαη επηπιένλ ζα
δηαηεξεί ηα αξρεία 2 εβδνκαδηαίσλ εθεδξηθψλ απνζεθεχζεσλ. Σα εθεδξηθά αληίγξαθα θξππηνγξαθνχληαη
θαηά ηελ απνζήθεπζε ζε ζχζηεκα εθεδξηθήο απνζήθεπζεο απνηεινχκελν απφ δίζθνπο θαη θαηά ηε
δηαβίβαζή ηνπο. Με ηηο ιέμεηο "εκέξεο" ή "εκεξήζηα(-εο)" λννχληαη εκεξνινγηαθέο εκέξεο.

i126-6227-02 (05/2014)

ειίδα 5 απφ 9

3.

ηοισεία για ηα οποία ενδέσεηαι να θέπει εςθύνη η IBM αναθοπικά με Τπηπεζίερ
Αποκαηάζηαζηρ μεηά από Καηαζηποθή και Τπηπεζίερ Δθεδπικήρ Αποθήκεςζηρ
Δλδέρεηαη λα πξνθχςνπλ πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ιφγσ αζέηεζεο εθ κέξνπο ηεο IBM ησλ
ππνρξεψζεψλ ηεο ζηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ Απνθαηάζηαζεο κεηά απφ Καηαζηξνθή θαη Δθεδξηθήο
Απνζήθεπζεο Πεξηερνκέλνπ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ν Πειάηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε απφ
ηελ ΗΒΜ. Αλεμαξηήησο ηεο βάζεο επί ηεο νπνίαο ν Πειάηεο δηθαηνχηαη λα εγείξεη αμίσζε απνδεκίσζεο
ελαληίνλ ηεο IBM (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζέηεζεο νπζησδψλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ακέιεηαο, ςεπδνχο
δήισζεο ή άιιεο αμίσζεο πνπ απνξξέεη απφ ζχκβαζε ή αδηθνπξαμία), ην πνζφ έσο ην νπνίν επζχλεηαη
ε ΗΒΜ γηα φιεο ηηο αμηψζεηο, ζσξεπηηθά, πνπ απνξξένπλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ αζέηεζε ππνρξεψζεσλ
ηεο IBM γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Απνθαηάζηαζεο κεηά απφ Καηαζηξνθή θαη Δθεδξηθήο Απνζήθεπζεο
Πεξηερνκέλνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε χκβαζε. ε πεξίπησζε απνδεκίσζεο
γηα ζσκαηηθή βιάβε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζαλάηνπ) θαη γηα ηελ πξφθιεζε δεκίαο ζε θηλεηή θαη αθίλεηε
αηνκηθή πεξηνπζία γηα ηελ νπνία ε IBM θέξεη επζχλε θαηά ην λφκν δελ ηζρχεη φξην γηα ην πνζφ ηεο
απνδεκίσζεο.

4.

ηοισεία για ηα οποία δεν θέπει εςθύνη η IBM αναθοπικά με Τπηπεζίερ
Αποκαηάζηαζηρ μεηά από Καηαζηποθή και Τπηπεζίερ Δθεδπικήρ Αποθήκεςζηρ
Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΔΝ ΦΔΡΟΤΝ ΔΤΘΤΝΖ Ζ IBM, ΟΗ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΜΔ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΤΝΔΡΓΑΕΔΣΑΗ Ή ΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΖ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ
ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΑΝ ΔΥΟΤΝ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ:
α.

ΔΗΓΗΚΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ Ή ΔΜΜΔΔ ΕΖΜΗΔ, ΣΗΜΧΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ Ή
ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ ΕΖΜΗΔ, Ή

β.

ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΑ ΚΔΡΓΖ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ, ΔΟΓΧΝ, ΆΤΛΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΞΗΑ Ή ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΧΝ ΚΔΡΓΧΝ.
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ύμβαζη Δπιπέδος Παποσήρ Τπηπεζιών
Παπάπηημα Β
Ζ παξνχζα χκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Service Level Agreement - SLA) είλαη γηα ην
αθφινπζν IBM SaaS:
●

IBM Cognos Performance Management Modeler on Cloud

●

IBM Cognos Performance Management User on Cloud

●

IBM Cognos TM1 Single Tenant on Cloud

●

IBM Cognos TM1 Additional Production Instance on Cloud

Ζ 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 πεξηφδνπ
ηζρχνο 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. Ζ 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 Ζ.Π.Α.
ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.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 ΗΒΜ, 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. Ζ 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.
Ζ 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.
Ζ 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.
Ζ 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. Ζ 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.
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
Πίζηζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή RSVP (Relationship
Suggested Volume Price) γηα ηελ Τπεξεζία πνπ έρεη δεκνζηεπηεί γηα ην πκβαηηθφ Μήλα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο. Θα δηθαηνχζζε λα ιακβάλεηε ην ελ ηξίην (1/3) ηεο Πίζησζεο Γηαζεζηκφηεηαο.
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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Ζ 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.
ΟΗ ΠΗΣΧΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΠΟΤ Α ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ
SLA ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΣΡΟΠΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ Α ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ
ΜΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΞΗΧΖ.

3.

Δπίπεδα Παποσήρ Τπηπεζιών
Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
Δπιηεςσθέν Δπίπεδο Παποσήρ Τπηπεζιών καηά ηη
διάπκεια ενόρ ςμβαηικού Μήνα

Πίζηυζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Υπέυζηρ ςνδπομήρ για ηο
ςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίυζηρ)

99% - 99,75%

2%

95% - 98,99%

5%

Υακειφηεξε απφ 95,0%

10%

Σν πνζνζηφ ηνπ "Δπηηεπρζέληνο Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ" ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ιεπηψλ ζε έλα πκβαηηθφ Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο ζην πκβαηηθφ Μήλα, δηαηξνχκελν δηα (γ) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ζην πκβαηηθφ Μήλα.
Σν θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ.
Παξάδεηγκα: Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 476 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ
Μήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 476 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο = 42.724
ιεπηά
_________________________________________

= 5% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα 98,9%
Δπηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ

χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά

4.

Δξαιπέζειρ
Ζ παξνχζα χκβαζε SLA δηαηίζεηαη κφλν ζε Πειάηεο ηεο IBM. Ζ 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
Ζ 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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