Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Kenexa Learn
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.

1.

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

2.

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Dynamic Delivery

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Report

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Authoring Template

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Microsoft Content Conversion

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Language

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Non-Production Hosted Site

●

IBM Kenexa LMS on Cloud

●

IBM Kenexa LMS on Cloud Human Resource Synchronization

●

IBM Kenexa LMS on Cloud Data Import

●

IBM Kenexa LMS on Cloud LDAP Support

●

IBM Kenexa LMS on Cloud Additional Adaptive Report

●

IBM Kenexa LMS on Cloud eCommerce Integration

●

IBM Kenexa LMS on Cloud Additional Language

●

IBM Kenexa LMS on Cloud Additional Non-Production Hosted Site

●

IBM Kenexa Hot Lava Mobile on Cloud

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελφο απφ ηα αθφινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

Ππόζβαζη (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.

Δξοςζιοδοηημένορ Φπήζηηρ (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 ππεξεζία 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.
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γ.

Γικαιούμενορ Σςμμεηέσων (Eligible Participant) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα παξάδνζεο ππεξεζηψλ πνπ βξίζθεηαη ππφ ηε
δηαρείξηζε ή παξαθνινχζεζε ηνπ IBM SaaS ζεσξείηαη Γηθαηνχκελνο πκκεηέρσλ. Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ πνπ
βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ή παξαθνινχζεζε ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
Γηα απηφ ην IBM SaaS, σο Γηθαηνχκελνη πκκεηέρνληεο ζεσξνχληαη κφλν νη ρξήζηεο πνπ
επηζεκαίλνληαη σο ελεξγνί ζην LMS θαη νπνηνηδήπνηε ρξήζηεο ζην LCMS.

δ.

3.

Πεπίπηωζη Φπήζηρ (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.

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

3.1

Πποεηοιμαζία (Set-Up)
Οη ρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.2

Φπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
ην Έγγξαθν πλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

3.3

Καη' Απαίηηζη Δπιλογέρ
Σπρφλ Καη' Απαίηεζε Δπηινγέο (On-Demand Options) ζα ηηκνινγνχληαη ζην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ε θαη'
απαίηεζε επηινγή παξαγγέιιεηαη απφ ηνλ Πειάηε έλαληη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο.

3.4

Υπεπβάζειρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο
ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο, ηφηε ν Πειάηεο ζα
ηηκνινγεζεί γηα ηελ ππέξβαζε, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

4.

Δπιλογέρ Ανανέωζηρ 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:

4.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
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.

4.2

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.
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4.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
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.

5.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη βαζηθή ππνζηήξημε πειαηψλ γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαη ην Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαζέζηκε
ηερληθή ππνζηήξημε θαη ππνζηήξημε πειαηψλ παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/support/kenexa/supportlrn.html.

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Ππόζβαζη Τπίηων
Βάζεη ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM
SaaS, ν Πειάηεο κπνξεί λα επηηξέπεη ζε ηξίηνπο πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ Πειάηε λα απνθηνχλ
πξφζβαζε ζην ΙΒΜ SaaS ("Σξίηνη"). Ο Πειάηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηνπο Σξίηνπο ηνπο φξνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφζβαζε Σξίησλ ζην IBM
SaaS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηεο επζχλεο γηα α) νπνηεζδήπνηε αμηψζεηο
εγείξνληαη απφ Σξίηνπο αλαθνξηθά κε ην IBM SaaS θαη β) νπνηεζδήπνηε πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο ηνπ
IBM SaaS απφ Σξίηνπο. Ο Πειάηεο ζα ππεξαζπίδεηαη, ζα απνδεκηψλεη θαη ζα θαιχπηεη ηελ IBM γηα ηε
ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ Σξίηνπο. Η ππνρξέσζε απηή δελ ππφθεηηαη ζε νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζκφ
επζχλεο.

6.2

Πιζηοποίηζη "Αζθαλούρ Λιμένα"
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/.

6.3

Δπιζηποθή ή Αθαίπεζη Γεδομένων Πελάηη
Καηφπηλ ζρεηηθνχ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε κεηά ηελ θαηαγγειία ή ιήμε είηε ησλ Όξσλ Υξήζεο είηε
ηεο χκβαζεο, ε IBM ζα πξνβεί, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο θαη δηαηήξεζεο
ζηνηρείσλ ηεο, ζηε δηαγξαθή ή επηζηξνθή ζηνλ Πειάηε φισλ ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα
πνπ ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ηνπ IBM SaaS.

6.4

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. Όπνπ απαηηείηαη απφ ην εθαξκνζηέν δίθαην, ν Πειάηεο ζα έρεη ελεκεξψζεη ηνπο
ρξήζηεο θαη ζα έρεη απνθηήζεη ηε ζπλαίλεζή ηνπο λα πξνβεί ε IBM ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο.

6.5

Δπεξεπγαζία Γεδομένων
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φια ηα Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ θαη ζηηο ρψξεο Ιζιαλδία,
Ληρηελζηάηλ, Ννξβεγία θαη Διβεηία ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη:
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, δηακέζνπ θξαηηθψλ
ζπλφξσλ ζηηο αθφινπζεο ρψξεο: Αγγιία, Καλαδάο, Κίλα, Γεξκαλία, Ιλδία, Ιξιαλδηα, Μεμηθφ, ηγθαπνχξε,
Βηεηλάκ θαη Η.Π.Α.
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, λα θάλεη αιιαγέο ζηελ αλσηέξσ
ιίζηα ρσξψλ φηαλ επιφγσο ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ Cloud.
ε πεξίπησζε πνπ ην Πιαίζην Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Η.Π.Α.-Δ.Δ. θαη Η.Π.Α.-Διβεηίαο
δελ δηέπεη κηα δηαβίβαζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα απφ ρψξεο ηνπ ΔΟΥ ή ηελ Διβεηία, ηα
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ζπκβαιιφκελα κέξε ή νη αληίζηνηρεο ζπλδεδεκέλεο κε απηά εηαηξείεο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηε ζχλαςε
ρσξηζηψλ, πξφηππσλ ζπκβάζεσλ κε Πξφηππεο Ρήηξεο ηεο ΔΔ, ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, ππφ ηνπο
αληίζηνηρνπο ξφινπο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 2010/87/ΔΔ ηεο ΔΚ, έρνληαο αθαηξέζεη ηηο
πξναηξεηηθέο ξήηξεο. Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ή επζχλεο απνξξένπλ απφ ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο, αθφκα
ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ζπλδεδεκέλεο κε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε εηαηξείεο, ζα
αληηκεησπίδνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζαλ λα πξφθεηηαη γηα δηαθνξά ή επζχλε πνπ πξνέθπςε
αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε βάζεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο.

6.6

Τοποθεζίερ Ανηλούμενων 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
Σν IBM Kenexa Learn on Cloud είλαη κηα πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε ηελ αλάπηπμε, ηελ
παξνρή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ο Πειάηεο κπνξεί λα παξαγγείιεη
έλα κεκνλσκέλν πξντφλ ή νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ απφ ηα αθφινπζα πξντφληα IBM Kenexa Learn on
Cloud:
●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author

●

IBM Kenexa LMS on Cloud

●

IBM Kenexa Hot Lava Mobile on Cloud

Απαηηνχληαη ππεξεζίεο αξρηθήο πινπνίεζεο γηα ηα πξντφληα IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author
θαη IBM Kenexa LMS on Cloud, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη βάζεη ρσξηζηήο Πεξηγξαθήο Έξγνπ.
Οη ππεξεζίεο αξρηθήο πινπνίεζεο γηα ην Hot Lava Mobile on Cloud πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.

1.

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author
Σν IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author πεξηιακβάλεη κηα ιεηηνπξγία ζχληαμεο πνπ παξέρεη έλα
ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξεί λα
παξαδνζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Τπνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ παξέρνληαο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο, εθαξκνγήο κεηαδεδνκέλσλ, δπλακηθήο ηαμηλφκεζεο,
παξαθνινχζεζεο αληηθεηκέλσλ θαη δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ. Σέινο, επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή, ηελ
πξνζζήθε πξνζδηνξηζηηθψλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε εμσηεξηθνχ ή πξνυπάξρνληνο
πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ηε ζχληαμε πεξηερνκέλνπ γηα ρξήζε ζε πνιιαπιά κέζα. Απηή ε πξνζθνξά IBM
SaaS πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ εληφο πεξηβάιινληνο παξαγσγήο θαη ελφο
δηθηπαθνχ ηφπνπ εθηφο πεξηβάιινληνο παξαγσγήο (δειαδή, ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηαδηαθήο εθαξκνγήο
(staging site)).

1.1

Γιαθέζιμερ πποαιπεηικέρ λειηοςπγίερ για ηο LCMS Premier on Cloud Author (διαηίθενηαι
μεηά ηην παποσή ςπηπεζιών απσικήρ ςλοποίηζηρ)
α.

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Dynamic Delivery
Δπηηξέπεη ηελ παξάδνζε πεξηερνκέλνπ ειεθηξνληθήο εθκάζεζεο (e-learning) απεπζείαο απφ ην
LCMS κε ηε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ AICC ή άιισλ ππνζηεξηδφκελσλ κεζφδσλ. Σν πεξηερφκελν
κνξθνπνηείηαη δπλακηθά θαηά ην ρξφλν ηεο παξάδνζεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αθξναηεξίνπ
θαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν.

β.

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Report
Παξέρεη κηα πξφζζεηε αλαθνξά πέξα απφ ηηο ηππηθέο ππνζηεξηδφκελεο αλαθνξέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε βαζηθή πξνζθνξά. Η αλαθνξά πεξηνξίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη
ζηελ πξφηππε βάζε δεδνκέλσλ θαη δελ πεξηιακβάλεη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ πξφηππε βάζε
δεδνκέλσλ.

γ.

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Authoring Template
Παξέρεη έλα πξφζζεην ππφδεηγκα (template) πνπ πεξηέρεη πξφηππα γηα ηε ζχληαμε πεξηερνκέλνπ
πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε.

δ.

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Microsoft Content Conversion
Παξέρεη έλα πξφζζεην αξρείν αληηζηνηρηψλ (mapping file) πνπ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θαη
κεηαηξνπή ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ Word ή PowerPoint ζηελ ηνπηθή κνξθή LCMS.

ε.

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Language
Παξέρεη έλα πξφζζεην παθέην γιψζζαο γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο πξφζζεηεο γιψζζαο επηπιένλ ηνπ
βαζηθνχ παθέηνπ γιψζζαο πνπ παξέρεηαη κε ην IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author.

ζη.

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Non-Production Hosted Site
Παξέρεη ζηνλ πειάηε ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο πξφζζεηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηαδηαθήο εθαξκνγήο
(staging site), ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο ή δηελέξγεηαο δνθηκψλ.
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2.

IBM Kenexa LMS on Cloud
Έλα παξακεηξνπνηήζηκν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθκάζεζεο πνπ επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε, ηελ ηεθκεξίσζε,
ηελ παξαθνινχζεζε, ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη ηελ παξάδνζε καζεκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηβάιινλ αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ή
πεξηβάιινλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Τπνζηεξίδεη ηελ εθκάζεζε καδί κε ή απφ ζπλαδέιθνπο ή εηδηθνχο ζε
έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ κε ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο ινγηζκηθνχ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απηή ε
πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ εληφο πεξηβάιινληνο
παξαγσγήο θαη ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ εθηφο πεξηβάιινληνο παξαγσγήο (δειαδή, ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ
ζηαδηαθήο εθαξκνγήο (staging site)).

2.1

Γιαθέζιμερ πποαιπεηικέρ λειηοςπγίερ για ηο LMS on Cloud (διαηίθενηαι μεηά ηην παποσή
ςπηπεζιών απσικήρ ςλοποίηζηρ)
α.

IBM Kenexa LMS on Cloud Human Resource Synchronization
Παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ LMS κέζσ ηεο αλάθηεζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ ηνπο απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ (HR) ηνπ Πειάηε. Η IBM ζα
ελεκεξψζεη ηνλ Πειάηε ζρεηηθά κε ηελ απαηηνχκελε κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εηζαγσγή
ρξεζηψλ. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηελ θαηάιιειε κνξθή γηα ηελ
εηζαγσγή ρξεζηψλ.
Θα παξαζρεζνχλ εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 8 σξψλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο παξακεηξνπνίεζεο θαη ηεο επηθχξσζεο δεδνκέλσλ γηα απηή ηε
ιεηηνπξγία. Οη ππεξεζίεο απηέο ιήγνπλ 90 εκέξεο κεηά ηελ αγνξά ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φιεο νη ψξεο.

β.

IBM Kenexa LMS on Cloud Data Import
Δπηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ζην LMS. Η IBM ζα ελεκεξψζεη ηνλ
Πειάηε ζρεηηθά κε ηελ απαηηνχκελε κνξθή γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ. Ο Πειάηεο
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ θαηάιιειε κνξθή γηα ηελ εηζαγσγή
ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν Excel. Θα παξαζρεζνχλ εμ απνζηάζεσο
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 8 σξψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο
παξακεηξνπνίεζεο θαη ηεο επηθχξσζεο δεδνκέλσλ γηα απηή ηε ιεηηνπξγία. Οη ππεξεζίεο απηέο
ιήγνπλ 90 εκέξεο κεηά ηελ αγνξά ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φιεο νη ψξεο.

γ.

IBM Kenexa LMS on Cloud LDAP Support
Δλνπνηεί ην LMS κε έλαλ εμππεξεηεηή θαηαιφγνπ άιινπ πξνκεζεπηή κε ηε ρξήζε ηνπ
πξσηνθφιινπ LDAP.

δ.

IBM Kenexa LMS on Cloud Additional Adaptive Report
Παξέρεη κηα πξφζζεηε αλαθνξά πέξα απφ ηηο ηππηθέο ππνζηεξηδφκελεο αλαθνξέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε βαζηθή πξνζθνξά. Η αλαθνξά πεξηνξίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη
ζηελ πξφηππε βάζε δεδνκέλσλ θαη δελ πεξηιακβάλεη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ πξφηππε βάζε
δεδνκέλσλ.

ε.

IBM Kenexa LMS on Cloud eCommerce Integration
Δπηηξέπεη ηε δηεπαθή ηνπ LMS κε κηα ιχζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce).

ζη.

IBM Kenexa LMS on Cloud Additional Language
Παξέρεη έλα πξφζζεην παθέην γιψζζαο γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο πξφζζεηεο γιψζζαο επηπιένλ ηνπ
βαζηθνχ παθέηνπ γιψζζαο πνπ παξέρεηαη κε ην IBM Kenexa LMS on Cloud.

δ.

IBM Kenexa LMS on Cloud Additional Non-Production Hosted Site
Παξέρεη ζηνλ πειάηε ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο πξφζζεηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηαδηαθήο εθαξκνγήο
(staging site), ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο εθπαίδεπζεο ή δηελέξγεηαο δνθηκψλ.

3.

IBM Kenexa Hot Lava Mobile on Cloud
Μηα ιχζε εθκάζεζεο γηα πεξηβάιινλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε, ηελ παξάδνζε θαη
ηελ αλάιπζε ρξήζεο δηαθφξσλ εηδψλ πεξηερνκέλνπ γηα δηάθνξα ζελάξηα επηθνηλσλίαο, εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη απφδνζεο ζε πεξηβάιινλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο
πεξηερνκέλνπ πνπ ζα κπνξεί λα επλαρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο θνξέο ζε δηάθνξεο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη
ηακπιέηεο.
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Μηα ηππηθή πινπνίεζε ηνπ Hot Lava Mobile πεξηιακβάλεη ηελ εμ απνζηάζεσο παξακεηξνπνίεζε θαη
πξνεηνηκαζία ησλ αθφινπζσλ ιεηηνπξγηψλ:
●

Το λειτουργικό τμήμα IBM Kenexa Builder for Microsoft PowerPoint γηα ηε ζχληαμε πεξηερνκέλνπ
πνπ ζα παξαδίδεηαη ζε θνξεηέο ζπζθεπέο, θαη

●

Το Hot Lava Mobile Delivery Engine γηα ηε δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, ηελ
ηξνπνπνίεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ρξεζηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξάδνζεο
πεξηερνκέλνπ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Σύμβαζη Δπιπέδος Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
IBM Kenexa Learn on Cloud
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 πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπλδξνκήο ζαο.
Απνδέρεζηε φηη ε χκβαζε SLA δελ ζπληζηά εγγχεζε πξνο εζάο.

1.

Οπιζμοί
α.

Δξοςζιοδοηημένη Δπαθή (Authorized Contact) – ην άηνκν πνπ δειψζαηε ζηελ IBM ην νπνίν
είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ έγεξζε Αμηψζεσλ βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA.

β.

Πίζηωζη Γιαθεζιμόηηηαρ (Availability Credit) – 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.

Αξίωζη (Claim) – 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.

Σςμβαηικόρ Μήναρ (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο 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.

Πελάηηρ (Customer) – 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.

Φπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – 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. ην Υξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζπκβάληα:
(1)

Πξνγξακκαηηζκέλε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο,

(2)

πκβάληα ή αηηίεο πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζχλδεζε κε ην Internet θ.ν.θ.).

(3)

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

(4)

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

(5)

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

δ.

Σςμβάν (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελφο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ.

ε.

Ππογπαμμαηιζμένη Γιακοπή Λειηοςπγίαρ Σςζηήμαηορ (Planned System Downtime) - κηα
πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο.

ζ.

Υπηπεζία (Service) – ε (νη) ππεξεζία(-εο) IBM Kenexa γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε παξνχζα χκβαζε
SLA. Η παξνχζα χκβαζε SLA ηζρχεη γηα θάζε Τπεξεζία ρσξηζηά θαη φρη γηα ην ζπλδπαζκφ ηνπο.

η.

Δπίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών (Service Level) – ην πξφηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
χκβαζε SLA.
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2.

3.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
α.

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 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 24 σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαηεξείηε γηα πξψηε
θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο.

β.

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.

γ.

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.

δ.

Η IBM ζα θαηακεηξά θαη ζα αλαθέξεη εζσηεξηθά ην ζπλνιηθφ ζπλδπαζκέλν Υξφλν Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη
ηελ πςειφηεξε ηζρχνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο κε βάζε ην ζπλνιηθφ ζπλδπαζκέλν Υξφλν
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα. Η IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα
παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην ίδην πκβάλ ζηνλ ίδην πκβαηηθφ
Μήλα.

ε.

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.

ζη.

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.

δ.

ΟΙ ΠΙΣΩΔΙ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΤ Α ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ
ΤΜΒΑΗ SLA ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ
Α ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΑΞΙΩΗ.

Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
Δπιηεςσθέν Δπίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών
(καηά ηη διάπκεια ενόρ Σςμβαηικού Μήνα)

Πίζηωζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηος ποζού ηος Μηνιαίος Τιμολογίος Παποσήρ
Υπηπεζιών για ηο Σςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί
ανηικείμενο Αξίωζηρ)

93,0% – 99,2%

5%

Υακειφηεξν απφ 93%

10%

Σν πνζνζηφ ηνπ Δπηηεπρζέληνο Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 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 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα, δηαηξνχκελνο δηά (γ) ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 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.
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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, κεηάβαζεο, απνθαηάζηαζεο κεηά απφ θαηαζηξνθή ή
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.

●

Αμηψζεηο πνπ εγείξνληαη απφ ρξήζηεο ηνπ Πειάηε ηεο IBM, επηζθέπηεο, ζπκκεηέρνληεο θαη
εγθεθξηκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηεο Τπεξεζίαο.

●

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
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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