Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Performance Management
Οη Όξνη 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:
●

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
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2.

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

3.

Μέζνο Γηαρεηξηδφκελνο Δηθνληθφο Δμππεξεηεηήο (Average Managed Virtual Server) είλαη κηα κνλάδα
κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Δμππεξεηεηήο (server) είλαη έλαο
θπζηθφο ππνινγηζηήο πνπ απνηειείηαη απφ κνλάδεο επεμεξγαζίαο, κλήκε θαη δπλαηφηεηεο
εηζφδνπ/εμφδνπ θαη εθηειεί δεηνχκελεο δηαδηθαζίεο, εληνιέο ή εθαξκνγέο γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
ρξήζηεο ή ζπζθεπέο πειάηε. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηθξηψκαηα (racks), δηαηάμεηο blade (blade
enclosures) ή άιινο παξφκνηνο εμνπιηζκφο, ηφηε θάζε ρσξηζηή θπζηθή ζπζθεπή (γηα παξάδεηγκα,
έλα blade ή κηα ζπζθεπή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε ηθξίσκα) πνπ έρεη ηα απαηηνχκελα ιεηηνπξγηθά
ηκήκαηα ζεσξείηαη ρσξηζηφο εμππεξεηεηήο. Δηθνληθφο Δμππεξεηεηήο (Virtual Server) είλαη είηε έλαο
εηθνληθφο ππνινγηζηήο πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ πφξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη
ζε έλαλ θπζηθφ εμππεξεηεηή ζε ινγηθά ηκήκαηα (partitions) είηε έλαο θπζηθφο εμππεξεηεηήο πνπ δελ
έρεη δηαρσξηζηεί ζε ινγηθά ηκήκαηα. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα επί Γηαρεηξηδφκελσλ
Δηθνληθψλ Δμππεξεηεηψλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ κέζνπ αξηζκνχ Δηθνληθψλ Δμππεξεηεηψλ πνπ
βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Σν πιεξσηέν πνζφ γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.1

Φπέυζη 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.

3.2

Φπεώζειρ Υπέπβαζηρ
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
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.

Δπιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ 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:

5.1

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
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έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν πλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.

5.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
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.

5.3

Απαιηείηαι Ανανέυζη από ηον Πελάηη
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.

6.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Γηαηίζεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 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 Αλαηνιηθψλ Η.Π.Α. (EST), Γεπηέξα - Παξαζθεπή (εθηφο αξγηψλ)
Σειέθσλν Τπνζηήξημεο (Support Hotline): 1-855-221-1166 (ζηηο Η.Π.Α.)
Email: support@ibmserviceengage.com
Υποζηήπιξη Δκηόρ Δπγάζιμος Ωπαπίος για Γιακοπέρ Λειηοςπγίαρ Σςζηήμαηορ:
Τπνζηήξημε Δθηφο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ γηα Γηαθνπέο Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο: (After Hours & System
Down Support) δηαηίζεηαη κφλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθχξηαθα θαη
αξγίεο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ψξεο δηαζεζηκφηεηαο, ηηο δηεπζχλζεηο email, ηα ζπζηήκαηα online
αλαθνξάο πξνβιεκάησλ θαη άιινπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ
ηερληθή ππνζηήξημε παξέρνληαη ζην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS (IBM Software as a Service
Support Handbook) θαη ηζρχνπλ γηα ην IBM SaaS εθηφο εάλ άιισο δειψλεηαη ζην παξφλ άξζξν.
Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
Απόκπιζηρ

1

Κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ/διακοπή παποσήρ ςπηπεζιών:
Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο
ηεο επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο
ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη πεξηπηψζεηο απηέο
αθνξνχλ ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ
θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε
ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε
παξνρή κηαο ιχζεο.

Δληφο 1 ψξαο

24x7

2

Σημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Η δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή
ππάξρεη θίλδπλνο λα κε κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζε
ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληφο 2 εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)
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Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
Απόκπιζηρ

3

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο
ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληφο 4 εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

Δλάσιζηερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ ραξαθηήξα

Δληφο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

7.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

7.1

Σςμμόπθυζη με ηο Safe Harbor
Η IBM ζπκκνξθψλεηαη κε ην Πιαίζην Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Η.Π.Α. - Δ.Δ., φπσο απηφ
έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή, ρξήζε θαη
δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην Safe Harbor ή γηα λα δείηε ηε δήισζε πηζηνπνίεζεο ηεο IBM, κεηαβείηε ζηε δηεχζπλζε
http://www.export.gov/safeharbor/.

7.2

Cookies
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Πειάηε
(ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, κέζσ ηερλνινγηψλ
παξαθνινχζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε IBM ζπγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ IBM SaaS κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο γεληθήο
εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ Πειάηε. Ο Πειάηεο επηβεβαηψλεη
φηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ ε IBM λα πξνβεί ζηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ εληφο ηεο IBM, άιισλ
εηαηξεηψλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνχκαζηε επηρεηξεκαηηθά,
ζπκκνξθνχκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Η IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε, ελεκέξσζε, δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ
ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπο.

7.3

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 απαηηνχκελα δηθαηψκαηα
ρξήζεο γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM, ην φλνκα 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 δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ην
αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM, πνπ είλαη ην IBM Tivoli Monitoring. Σα δηθαηψκαηα ηνπ Πειάηε επί ηνπ Stepup SaaS δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ επί ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο IBM.
Όηαλ απνθηήζεη ην Step-up SaaS, ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα
ρξήζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο IBM ηφζν εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ
ηνπνζεζία ζαο φζν θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην Step-up SaaS. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν Πειάηεο δηαζέηεη 23
δηθαηψκαηα επί Γηαρεηξηδφκελσλ Δηθνληθψλ Δμππεξεηεηψλ γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM θαη επηιέμεη
λα αγνξάζεη 10 δηθαηψκαηα επί Μέζνπ Αξηζκνχ Γηαρεηξηδφκελσλ Δηθνληθψλ Δμππεξεηεηψλ γηα ην Step-up
SaaS, ν Πειάηεο επηηξέπεηαη λα παξαθνινπζεί έλαλ Μέζν Αξηζκφ 10 Γηαρεηξηδφκελσλ Δηθνληθψλ
Δμππεξεηεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Step-up SaaS απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ IBM SaaS θαη 13 Γηαρεηξηδφκελνπο
Δηθνληθνχο Δμππεξεηεηέο απφ ην ινγηζκηθφ πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε.
Σν Step-up SaaS δελ πεξηιακβάλεη πλδξνκή θαη Τπνζηήξημε γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM. Ο
Πειάηεο δηαβεβαηψλεη φηη έρεη απνθηήζεη (1) ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη (2) πλδξνκή θαη
Τπνζηήξημε γηα ην (ηα) αληίζηνηρν(-α) πξφγξακκα(ηα) IBM. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο γηα
ην Step-up SaaS, ν Πειάηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ζε ηζρχ ζχκβαζε πλδξνκήο θαη Τπνζηήξημεο γηα ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΙΒΜ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα δηθαηψκαηα
ρξήζεο ηνπ Step-up SaaS. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο είηε ηεο άδεηαο ρξήζεο ζαο γηα ην (ηα) αληίζηνηρν(-
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α) πξφγξακκα΄(ηα) ΙΒΜ είηε ηεο πλδξνκήο θαη Τπνζηήξημεο γηα ην (ηα) αληίζηνηρν(-α) πξφγξακκα(ηα)
IBM, ην δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ην Step-up SaaS ζα πάςεη λα ηζρχεη.

7.4

Τοποθεζίερ Ανηλούμενυν Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θφξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ
Πειάηε σο αληινχζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Η 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 ΙΒΜ.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

IBM Monitoring (SaaS)
Σν IBM Monitoring (SaaS) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ πφξσλ ηειηθψλ
ρξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εηδνπνηνχληαη νη ρξήζηεο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα κε ηηο εθαξκνγέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα βνεζνχληαη ζηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ ελ ιφγσ πξνβιεκάησλ.
Οη ρξήζηεο επηπέδνπ Entry έρνπλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:

2.

●

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

●

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο απνθάιπςεο θαη νξηζκνχ ηεο δνκήο εθαξκνγψλ, ε νπνία κπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί.

●

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

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηεο
εθαξκνγήο κε επηκέξνπο ζηνηρεία γηα ην ρξφλν απφθξηζεο αλά ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηεο εθαξκνγήο.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ κεηξήζεηο γηα θχξηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο πγείαο γηα
φινπο ηνπο παξαθνινπζνχκελνπο πφξνπο.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα νξίδνπλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ φξηα γηα ηελ απεηθφληζε δεηεκάησλ θαη ηε
ιήςε πξνεηδνπνηήζεσλ.

IBM Application Diagnostics (SaaS)
Σν IBM Application Diagnostics (SaaS) παξέρεη αλαιπηηθέο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ
ησλ βαζηθψλ αηηηψλ ηπρφλ δεηεκάησλ κε ηελ απφδνζε εθαξκνγψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ ηαρεία
επίιπζή ηνπο.
Οη ρξήζηεο επηπέδνπ Diagnostics έρνπλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:

3.

●

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

●

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο απνθάιπςεο θαη νξηζκνχ ηεο δνκήο εθαξκνγψλ, ε νπνία κπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί.

●

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

●

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

●

Παξέρεη αλαιπηηθά ζηνηρεία απφδνζεο, αθφκα θαη ζε επίπεδν θψδηθα, θαη πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο
δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο φπσο π.ρ. δεδνκέλα πεξηβάιινληνο θαη δεδνκέλα ηρλειαζίαο ζηνίβαο
(stack trace).

IBM Application Performance Management (SaaS)
Σν IBM Application Performance Management Entry (SaaS) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο
εκπεηξίαο ηειηθψλ ρξεζηψλ, παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ θαη παξαθνινχζεζεο πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα
εηδνπνηνχληαη νη ρξήζηεο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα βνεζνχληαη
ζηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ ελ ιφγσ πξνβιεκάησλ.
Οη ρξήζηεο έρνπλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:
●

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

●

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο απνθάιπςεο θαη νξηζκνχ ηεο δνκήο εθαξκνγψλ, ε νπνία κπνξεί
λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθαηξεζεί.
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●

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

●

Η ιεηηνπξγία Παξαθνινχζεζεο πλαιιαγψλ (Transactions Tracking) παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε
δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζηελ απφδνζε εθαξκνγψλ ζε φια ηα
παξαθνινπζνχκελα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο (browsers), εμππεξεηεηέο δηαδηθηχνπ (web servers)
θαη εμππεξεηεηέο εθαξκνγψλ (application servers).

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηεο
εθαξκνγήο κε επηκέξνπο ζηνηρεία γηα ην ρξφλν απφθξηζεο, γηα ρξήζηεο ππνζηεξηδφκελσλ
πξνγξακκάησλ πινήγεζεο ζε θνξεηέο ζπζθεπέο θαη επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο, αλά ιεηηνπξγηθφ
ηκήκα ηεο εθαξκνγήο.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ κεηξήζεηο γηα θχξηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο πγείαο γηα
φινπο ηνπο παξαθνινπζνχκελνπο πφξνπο.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα νξίδνπλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ φξηα γηα ηελ απεηθφληζε δεηεκάησλ θαη ηε
ιήςε πξνεηδνπνηήζεσλ.

●

Τπνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία αηηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ
ζην IBM SmartCloud Control Desk, βάζεη πξνεηδνπνηήζεσλ ηνπ IBM Application Performance
Management (SaaS).

●

Τπνζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε ζπκβάλησλ ηνπ IBM Application Performance Management (SaaS)
ζην IBM Tivoli Netcool OMNIbus.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM –
Γέζμεςζη ηηρ IBM για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
H IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("χκβαζε SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS, ε νπνία ηζρχεη εάλ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
Θα ηζρχεη ε πην πξφζθαηε εθδνρή ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο θαηαλνεί φηη ε χκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγχεζε πξνο ηνλ Πειάηε.

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 δηαζέηεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο ηε ζηηγκή πνπ
πξνβαίλεη ζηελ έγεξζε Αμίσζεο θαη 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 δηαζέηεη 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, ελνπνηήζεηο, 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 ή ελεκέξσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, φπσο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο κηαο έθδνζεο ή
επηδηφξζσζεο (patch ή hot fix).

η.

"Τπεξεζία" (Service) είλαη ε παξαγσγηθή πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ IBM Performance Management
(SaaS) γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε παξνχζα χκβαζε SLA, φπσο εκθαλίδεηαη 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 ηηο Γέζκεο 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 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 πνπ έρεη δεκνζηεπηεί γηα ην πκβαηηθφ
Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.
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Σν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθφ Μήλα δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην 10 ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο
πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.
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 Υπηπεζιών
Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
Γιαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

Πίζηυζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Φπέυζηρ Σςνδπομήρ για ηο
Σςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίυζηρ)

Υακειφηεξε απφ 99,8%

2%

Υακειφηεξε απφ 98,8%

5%

Υακειφηεξε απφ 95,0%

10%

Σν πνζνζηφ ηεο "Γηαζεζηκφηεηαο" ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ιεπηψλ ζε έλα
πκβαηηθφ Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα, δηαηξνχκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην πκβαηηθφ
Μήλα. Σν θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ.
Παξάδεηγκα: Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 432 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ
Μήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 432 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.768 ιεπηά
___________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα 99.0% δηαζεζηκφηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα

χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 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 παξαγσγηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, πεξηπηψζεσλ ρξήζεο
ζε πεξηβάιινλ δηελέξγεηαο δνθηκψλ, απνθαηάζηαζεο κεηά απφ θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
ή αλάπηπμεο.

●

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

●

Τπεξεζίεο, πξνγξάκκαηα, ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο ή ινγηζκηθφ agent πνπ εθηειείηαη ζε
ζπζηήκαηα ηνπ πειάηε ή ζπζηήκαηα παξερφκελα απφ ηξίηνπο.

●

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.

Σημανηικό: 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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