Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Performance Management
Οη Οξνη Φξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ έγγξαθν Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα
Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν Όξνη
Φξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί Όξνη ("Γεληθνί Όξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρύνπλ ησλ
Γεληθώλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Φξήζεο.
Οη Όξνη Φξήζεο δηέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνύο
Σύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("Σύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο Όξνπο Φξήζεο ζπληζηνύλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

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

2.

●

IBM Monitoring (SaaS)

●

IBM Application Diagnostics (SaaS)

●

IBM Application Performance Management (SaaS)

●

IBM Monitoring (SaaS) Step up for existing IBM Tivoli Monitoring Customers

●

IBM Monitoring (SaaS) Step up for existing IBM Tivoli Monitoring for Virtual Environments
Customers

●

IBM Monitoring (SaaS) Step up for existing IBM SmartCloud Monitoring Customers

●

IBM Monitoring (SaaS) Step up for existing IBM Tivoli Composite Application Manager for Microsoft
Applications Customers

●

IBM Monitoring (SaaS) Step up for existing IBM SmartCloud Application Performance Management
Entry Customers

●

IBM Application Diagnostics (SaaS) Step up for existing IBM Tivoli Composite Application Manager
for Application Diagnostics Customers

●

IBM Application Diagnostics (SaaS) Step up for existing IBM Application Performance Diagnostics
Customers

●

IBM Application Performance Management (SaaS) Step up for existing IBM Tivoli Composite
Application Manager for Applications 3 Agent Pack Customers

●

IBM Application Performance Management (SaaS) Step up for existing IBM Tivoli Composite
Application Manager for Applications Full Agent Pack Customers

●

IBM Application Performance Management (SaaS) Step up for existing IBM Tivoli Composite
Application Manager for Transactions Customers

●

IBM Application Performance Management (SaaS) Step up for existing IBM SmartCloud®
Application Performance Management Customers

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ησλ αθόινπζσλ κεηξηθώλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Μέζνο Γηαρεηξηδόκελνο Δηθνληθόο Δμππεξεηεηήο (Average Managed Virtual Server) είλαη κηα κνλάδα
κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Δμππεξεηεηήο (server) είλαη έλαο
θπζηθόο ππνινγηζηήο πνπ απνηειείηαη από κνλάδεο επεμεξγαζίαο, κλήκε θαη δπλαηόηεηεο
εηζόδνπ/εμόδνπ θαη εθηειεί δεηνύκελεο δηαδηθαζίεο, εληνιέο ή εθαξκνγέο γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο
ρξήζηεο ή ζπζθεπέο πειάηε. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηθξηώκαηα (racks), δηαηάμεηο blade (blade
enclosures) ή άιινο παξόκνηνο εμνπιηζκόο, ηόηε θάζε ρσξηζηή θπζηθή ζπζθεπή (γηα παξάδεηγκα,
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έλα blade ή κηα ζπζθεπή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ηθξίσκα) πνπ έρεη ηα απαηηνύκελα ιεηηνπξγηθά
ηκήκαηα ζεσξείηαη ρσξηζηόο εμππεξεηεηήο. Δηθνληθόο Δμππεξεηεηήο (Virtual Server) είλαη είηε έλαο
εηθνληθόο ππνινγηζηήο πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ πόξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη
ζε έλαλ θπζηθό εμππεξεηεηή ζε ινγηθά ηκήκαηα (partitions) είηε έλαο θπζηθόο εμππεξεηεηήο πνπ δελ
έρεη δηαρσξηζηεί ζε ινγηθά ηκήκαηα. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα επί Γηαρεηξηδόκελσλ
Δηθνληθώλ Δμππεξεηεηώλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ κέζνπ αξηζκνύ Δηθνληθώλ Δμππεξεηεηώλ πνπ
βξίζθνληαη ππό ηε δηαρείξηζε ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

3.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Τν πιεξσηέν πνζό γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

3.1

Φπέυζη για μη Πλήπη Μήνα
Η Φξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. Η
Φξέσζε 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

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

4.

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

5.

Επιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος IBM SaaS
Σηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο, νξίδνληαο κία από ηηο αθόινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

5.1

Αςηόμαηη Ανανέυζη
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη όηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο γίλεηαη
απηόκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηε ιήγνπζα ζπλδξνκή ηνπ IBM SaaS κε έγγξαθν αίηεκα
πξνο ηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθόο Σπλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο Σπλδξνκήο αλαλεώλεηαη απηόκαηα είηε γηα πεξίνδν ελόο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν Σπλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.

5.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη 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 Σπλεξγάηε 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.
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5.3

Απαιηείηαι Ανανέυζη από ηον Πελάηη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρύο ηνπ
IBM SaaS ζα παύζεη κε ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο 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
Σπλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν Σπλδξνκήο.

6.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Γηαηίζεηαη Τερληθή Υπνζηήξημε γηα ην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο.
Οι Ώπερ Λειηοςπγίαρ ηηρ Υπηπεζίαρ Υποζηήπιξηρ μέζυ Email και ηηρ Πύληρ Υποζηήπιξηρ ηος
SaaS (Saas Support Portal) είναι υρ εξήρ:
8:00 π.κ. – 8:00 κ.κ. Ώξεο Αλαηνιηθώλ Η.Π.Α. (EST), Γεπηέξα - Παξαζθεπή (εθηόο αξγηώλ)
Τειέθσλν Υπνζηήξημεο (Support Hotline): 1-855-221-1166 (ζηηο Η.Π.Α.)
Email: support@ibmserviceengage.com
Υποζηήπιξη Εκηόρ Επγάζιμος Ωπαπίος για Διακοπέρ Λειηοςπγίαρ Σςζηήμαηορ
Υπνζηήξημε Δθηόο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ γηα Γηαθνπέο Λεηηνπξγίαο Σπζηήκαηνο: (After Hours & System
Down Support) δηαηίζεηαη κόλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκόηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθύξηαθα θαη
αξγίεο.
Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
Απόκπιζηρ

Δληόο 1 ώξαο

24x7

1

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

2

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

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

3

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

Δληόο 4 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

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

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

7.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

7.1

Πεπιοπιζμόρ για ηο Step-up SaaS
Γηα ηηο πξνζθνξέο IBM SaaS πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο πξνζθνξέο "Step-up for existing Customers"
("Step-up SaaS"), ν Πειάηεο πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα
ρξήζεο γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM, ην όλνκα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ νλνκαζία ηεο
πξνζθνξάο IBM Step-up SaaS. Γηα παξάδεηγκα, έλαο Πειάηεο πνπ αγνξάδεη ην IBM Monitoring (SaaS)
Step up for existing IBM Tivoli Monitoring Customers πξέπεη λα δηαζέηεη δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα ην
αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM, πνπ είλαη ην IBM Tivoli Monitoring. Τα δηθαηώκαηα ηνπ Πειάηε επί ηνπ Stepup SaaS δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπ επί ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο IBM.
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Όηαλ απνθηήζεη ην Step-up SaaS, ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα
ρξήζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο IBM ηόζν εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ
ηνπνζεζία ζαο όζν θαη γηα ηελ πξόζβαζε ζην Step-up SaaS. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν Πειάηεο δηαζέηεη 23
δηθαηώκαηα επί Γηαρεηξηδόκελσλ Δηθνληθώλ Δμππεξεηεηώλ γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM θαη επηιέμεη
λα αγνξάζεη 10 δηθαηώκαηα επί Μέζνπ Αξηζκνύ Γηαρεηξηδόκελσλ Δηθνληθώλ Δμππεξεηεηώλ γηα ην Step-up
SaaS, ν Πειάηεο επηηξέπεηαη λα παξαθνινπζεί έλαλ Μέζν Αξηζκό 10 Γηαρεηξηδόκελσλ Δηθνληθώλ
Δμππεξεηεηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ Step-up SaaS από ην πεξηβάιινλ ηνπ IBM SaaS θαη 13 Γηαρεηξηδόκελνπο
Δηθνληθνύο Δμππεξεηεηέο από ην ινγηζκηθό πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε.
Τν Step-up SaaS δελ πεξηιακβάλεη Σπλδξνκή θαη Υπνζηήξημε γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM. Ο
Πειάηεο δηαβεβαηώλεη όηη έρεη απνθηήζεη (1) ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο θαη (2) Σπλδξνκή θαη
Υπνζηήξημε γηα ην (ηα) αληίζηνηρν(-α) πξόγξακκα(ηα) IBM. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο γηα
ην Step-up SaaS, ν Πειάηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ζε ηζρύ ζύκβαζε Σπλδξνκήο θαη Υπνζηήξημεο γηα ηα
δηθαηώκαηα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΙΒΜ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα δηθαηώκαηα
ρξήζεο ηνπ Step-up SaaS. Σε πεξίπησζε θαηαγγειίαο είηε ηεο άδεηαο ρξήζεο ζαο γηα ην (ηα) αληίζηνηρν(α) πξόγξακκα΄(ηα) ΙΒΜ είηε ηεο Σπλδξνκήο θαη Υπνζηήξημεο γηα ην (ηα) αληίζηνηρν(-α) πξόγξακκα(ηα)
IBM, ην δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ην Step-up SaaS ζα πάςεη λα ηζρύεη.

7.2

Τοποθεζίερ Ανηλούμενυν 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 Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

IBM Monitoring (SaaS)
Τν IBM Monitoring (SaaS) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ πόξσλ ηειηθώλ
ρξεζηώλ πξνθεηκέλνπ λα εηδνπνηνύληαη νη ρξήζηεο γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα κε ηηο εθαξκνγέο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα βνεζνύληαη ζηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ ελ ιόγσ πξνβιεκάησλ.
Οη ρξήζηεο επηπέδνπ Entry έρνπλ ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:

2.

●

Τν IBM Application Performance Management UI (APM UI) επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ
ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ εθαξκνγώλ ηνπο θαη λα κειεηνύλ πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ζρεηηθά ζπκβάληα θαη δείθηεο KPI γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα εθαξκνγή.

●

Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο απνθάιπςεο θαη νξηζκνύ ηεο δνκήο εθαξκνγώλ, ε νπνία κπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί.

●

Δπηηξέπεη ηελ απηόκαηε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ Agent, κε ειάρηζηε ή
κεδεληθή παξέκβαζε από ην ρξήζηε.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ηεο
εθαξκνγήο κε επηκέξνπο ζηνηρεία γηα ην ρξόλν απόθξηζεο αλά ιεηηνπξγηθό ηκήκα ηεο εθαξκνγήο.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ κεηξήζεηο γηα θύξηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο πγείαο γηα
όινπο ηνπο παξαθνινπζνύκελνπο πόξνπο.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα νξίδνπλ θαη λα ηξνπνπνηνύλ όξηα γηα ηελ απεηθόληζε δεηεκάησλ θαη ηε
ιήςε πξνεηδνπνηήζεσλ.

IBM Application Diagnostics (SaaS)
Τν IBM Application Diagnostics (SaaS) παξέρεη αλαιπηηθέο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκό
ησλ βαζηθώλ αηηηώλ ηπρόλ δεηεκάησλ κε ηελ απόδνζε εθαξκνγώλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ηαρεία
επίιπζή ηνπο.
Οη ρξήζηεο επηπέδνπ Diagnostics έρνπλ ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:

3.

●

Τν IBM Application Performance Management UI (APM UI) επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ
ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ εθαξκνγώλ ηνπο θαη λα κειεηνύλ πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ζρεηηθά ζπκβάληα θαη δείθηεο KPI γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα εθαξκνγή.

●

Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο απνθάιπςεο θαη νξηζκνύ ηεο δνκήο εθαξκνγώλ, ε νπνία κπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί.

●

Δπηηξέπεη ηελ απηόκαηε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ Agent, κε ειάρηζηε ή
κεδεληθή παξέκβαζε από ην ρξήζηε.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ κεηξήζεηο γηα θύξηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο πγείαο γηα ηνπο
εμππεξεηεηέο εθαξκνγώλ (application servers) ηνπο.

●

Παξέρεη αλαιπηηθά ζηνηρεία απόδνζεο, αθόκα θαη ζε επίπεδν θώδηθα, θαη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο
δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο όπσο π.ρ. δεδνκέλα πεξηβάιινληνο θαη δεδνκέλα ηρλειαζίαο ζηνίβαο
(stack trace).

IBM Application Performance Management (SaaS)
Τν IBM Application Performance Management Entry (SaaS) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο
εκπεηξίαο ηειηθώλ ρξεζηώλ, παξαθνινύζεζεο ζπλαιιαγώλ θαη παξαθνινύζεζεο πόξσλ πξνθεηκέλνπ λα
εηδνπνηνύληαη νη ρξήζηεο γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα βνεζνύληαη
ζηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ ελ ιόγσ πξνβιεκάησλ.
Οη ρξήζηεο έρνπλ ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:
●

Τν IBM Application Performance Management UI (APM UI) επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ
ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ εθαξκνγώλ ηνπο θαη λα κειεηνύλ πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ζρεηηθά ζπκβάληα θαη δείθηεο KPI γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα εθαξκνγή.

●

Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο απνθάιπςεο θαη νξηζκνύ ηεο δνκήο εθαξκνγώλ, ε νπνία κπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί.
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●

Δπηηξέπεη ηελ απηόκαηε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ Agent, κε ειάρηζηε ή
κεδεληθή παξέκβαζε από ην ρξήζηε.

●

Η ιεηηνπξγία Παξαθνινύζεζεο Σπλαιιαγώλ (Transactions Tracking) παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε
δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ ζεκείσλ ζπκθόξεζεο ζηελ απόδνζε εθαξκνγώλ ζε όια ηα
παξαθνινπζνύκελα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο (browsers), εμππεξεηεηέο δηαδηθηύνπ (web servers)
θαη εμππεξεηεηέο εθαξκνγώλ (application servers).

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ηεο
εθαξκνγήο κε επηκέξνπο ζηνηρεία γηα ην ρξόλν απόθξηζεο, γηα ρξήζηεο ππνζηεξηδόκελσλ
πξνγξακκάησλ πινήγεζεο ζε θνξεηέο ζπζθεπέο θαη επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο, αλά ιεηηνπξγηθό
ηκήκα ηεο εθαξκνγήο.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ κεηξήζεηο γηα θύξηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο πγείαο γηα
όινπο ηνπο παξαθνινπζνύκελνπο πόξνπο.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα νξίδνπλ θαη λα ηξνπνπνηνύλ όξηα γηα ηελ απεηθόληζε δεηεκάησλ θαη ηε
ιήςε πξνεηδνπνηήζεσλ.

●

Υπνζηεξίδεη ηελ απηόκαηε δεκηνπξγία αηηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ
ζην IBM SmartCloud Control Desk, βάζεη πξνεηδνπνηήζεσλ ηνπ IBM Application Performance
Management (SaaS).

●

Υπνζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε ζπκβάλησλ ηνπ IBM Application Performance Management (SaaS)
ζην IBM Tivoli Netcool OMNIbus.

Σημανηικό: Οη παξόληεο Όξνη Φξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ησλ παξόλησλ Όξσλ Φξήζεο ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. Σε 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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