IBM Условия за употреба –
Специфични условия на офертата SaaS
Оценки на IBM Kenexa Skills
Условията за употреба ("ToU") са съставени от тези IBM Условия за употреба – Специфични условия за
употреба на офертата SaaS ("Специфични условия на офертата SaaS") и документ, озаглавен IBM
Условия за употреба – Общи условия ("Общи условия"), достъпни на следния URL адрес:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/. В случай на противоречие, специфичните
условия на офертата SaaS Terms имат предимство пред Общите условия. При поръчка, осъществяване
на достъп или използване на IBM SaaS, Клиентът се съгласява с ToU.

1.

IBM SaaS
Следните IBM SaaS оферти са предмет тези SaaS специфични условия за оферта:

2.

●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud

●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud Pre-Paid

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Enterprise

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry

Метрики за такси
IBM SaaS се продава при една от следните метрики за таксуване, както е указано в Документа по
сделката:

3.

a.

"Събитие" е единица мярка, чрез която IBM SaaS може да бъде придобит. Пълномощните за
събитие са базирани на броя прояви на специфично събитие, свързано с употребата на IBM
SaaS. Пълномощните за събитие са специфични за IBM SaaS и типът на събитието не може
да бъде обменян, разменян или събиран с други Пълномощни на събитие на друг IBM SaaS
или тип на събитие. Трябва да бъдат придобити достатъчно пълномощни, за да се покрие
всяко събитие, което е възникнало по време на периода по измерване, указан в
Лицензионния сертификат (PoE) или Документа по сделката.

b.

"Местоположение" е единица мярка, чрез която IBM SaaS може да бъде придобит.
Местоположение е единичен физически сайт, съответстващ с бизнес адреса на
лицензополучател за физическия сайт. Трябва да бъдат придобити достатъчно пълномощни,
за да се покрие броя Местоположения, осъществяващи достъп до IBM SaaS по време на
периода по измерване, указан в Лицензионния сертификат (PoE) на Клиента или Документа
по сделката.

Цени и таксуване
Платимата сума за IBM SaaS е указана в Документа по сделката.

3.1

Стойности над предвидените
Ако действителната употреба на Клиента на IBM SaaS по време на периода на измерване
надвишава упълномощаването, указано в PoE, то тогава на Клиента ще бъде издадена фактура за
стойността над предвидената, както е посочено в Документа по сделката.

3.2

Заплащане при използване
За всяка оценка, извършена от изпълняващия теста, Клиентът ще бъде таксуван съгласно цената
и условията, указани в документа по сделката.

4.

Опции за срокове и подновяване

4.1

Срок
Срокът на IBM SaaS ще стартира на датата, на която IBM уведоми Клиента, че той има достъп до
части от IBM SaaS, които са описани в Документа по сделката. Лицензионният сертификат или
Документът по сделката ще потвърдят точната дата на стартиране и приключване, както и как и
дали срокът ще бъде подновен. Клиентът има право да повиши Клиентското ниво на използване
на IBM SaaS по време на срока чрез договаряне с IBM или с Бизнес партньор на IBM. IBM ще
потвърди повишеното ниво на употреба в Документа по сделката.
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4.2

Опции за подновяване на срока на IBM SaaS
Лицензионният сертификат на Клиента ще постанови дали IBM SaaS ще бъде подновен в края на
срока, чрез обозначаването на срока като един от следните:

4.2.1

Автоматично подновяване
Ако Документът по сделката на Клиента посочва, че подновяването на Клиента е автоматично,
Клиентът може да прекрати изтичащия срок на IBM SaaS чрез писмена молба, най-малко
деветдесет (90) дни преди крайния срок за изтичане, който е посочен в Документа по сделката. Ако
IBM или Бизнес партньор на IBM не получи подобно информационно известие до крайния срок за
изтичане, той ще бъде автоматично подновен или за една година, или за същата
продължителност като първоначалния период, посочен в Лицензионния сертификат.

4.2.2

Продължително фактуриране
Когато Документът по сделката посочва, че таксуването на Клиента е непрекъснато, Клиентът ще
продължи да има достъп до IBM SaaS и ще бъде таксуван за използването на IBM SaaS
непрекъснато. За да прекрати използването на IBM SaaS и за да спре непрекъснатото таксуване,
Клиентът ще трябва да представи на IBM или на Бизнес партньора на IBM писмено известие в
рамките на деветдесет (90) дни преди изтичане, че желае анулиране на IBM SaaS. При анулиране
на достъпа на Клиента, Клиентът ще бъде таксуван за неизплатени такси по отношение на
достъпа през месеца, в който анулирането влезе в сила.

4.2.3

Изискано подновяване
Когато Документът по сделката указва, че типът подновяване на Клиента е "прекратяване", IBM
SaaS ще бъде прекратено в края на срока, а достъпът на Клиента до IBM SaaS ще бъде
прекъснат. За да продължи да използва IBM SaaS след изтичането на крайния срок, Клиентът ще
трябва да направи поръчка при търговския представител на IBM на Клиента или при Бизнес
партньор на IBM, за да закупи нов абонаментен период.

5.

Техническа поддръжка
Основната клиентска поддръжка се предоставя с предложението IBM SaaS и Разрешаващия
софтуер, ако е приложимо, по време на Абонаментния период. Достъпната техническа и клиентска
поддръжка е подробно описана в:
http://www.ibm.com/software/support/kenexa/supportasm.html

6.

IBM SaaS Допълнителни условия за оферта

6.1

Сертифициране Safe Harbor
IBM съблюдава рамката Safe Harbor между САЩ и ЕС, както е постановено от Министерството на
търговията на САЩ по отношение на събирането, използването и съхранението на данни от
Европейския съюз. За повече информация относно Safe Harbor или за достъп до удостоверението
за сертифициране на IBM, отидете на http://www.export.gov/safeharbor/.

6.2

Права върху нормативни данни
Дори при наличието на противоположни разпоредби в този документ, единствено за целите,
свързани с нормативни изследвания, анализи и докладване, IBM може да задържи и използва
съдържание на Клиента, което е предоставено на IBM при тези ToU в съвкупен вид (т.е., така че
Клиентът да не може да бъде идентифициран като източника на поверителната информация и
така че личната информация за идентификация, позволяваща идентифицирането на отделните
служители и/или кандидати, се премахва). Предписанията в този раздел ще се запазят дори след
прекратяване или изтичане на сделката.

6.3

Връщане или премахване на данни на Клиент
При писмена молба от страна на Клиента, след прекратяване или изтичане на ToU или на
Споразумението, IBM, в зависимост от своята политика по архивиране и задържане на данни, ще
изтрие или върне на Клиента всички Лични данни, които са предоставени от него за IBM SaaS.

6.4

Събиране на данни
Клиентът се съгласява, че IBM може да използва бисквитки и технологии за проследяване, за да
събира лична информация за идентифициране при събирането на статистики и информация за
употребата, предназначени да помогнат за подобряването на потребителския опит и/или за
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персонализиране на взаимодействията с потребителите в съответствие с http://www01.ibm.com/software/info/product-privacy/index.html. Където това се изисква от приложимото право,
Клиентът е уведомил потребителите и е получил тяхното съгласие за извършване на
горепосочените.
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IBM Условия за употреба – IBM SaaS спецификация
Приложение A
IBM Kenexa Skills Assessments е библиотека с над 1,500 различни теста, проектирани да помогнат на
работодателите и набиращите персонал да определят уменията на кандидатите като Базови, Средни или
Напреднали. Клиентите закупуват пълномощни за достъп до цялата библиотека или, по отношение на IBM
Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry, до пакета за осигуряване на персонал.
IBM Kenexa Skills Assessments са напълно автоматизирани с онлайн достъп 24 часа, 7 дни в седмицата,
автоматизирано събиране на точки и автоматизирано отчитане. Посочените от Клиента потребители ще
имат достъп до подробните резултати от Оценката.

1.

Специфични характеристики на IBM SaaS офертата
●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud – автоматизирана оценка на умения, която включва
администриране и генерирани доклади. Фактуриране въз основа на употребата.

●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud Pre-Paid – автоматизирана оценка на умения, която
включва администриране и генерирани доклади. Закупена преди употребата в блок от
предварително определен брой за използване в рамките на абонаментния период от три
години, указан в Лицензионния сертификат или документа по сделката.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Enterprise – автоматизирана оценка на умения, която
включва администриране и генерирани доклади. Позволява употреба в рамките на
предприятието на клиента по време на абонаментния период, указан в Лицензионния
сертификат или документа по сделката. Клиентът има право на определен брой оценки, както
е изложено в PoE или в Документа по сделката. Клиентът ще бъде таксуван за всички
допълнителни администрирани тестове при цена, указана в Лицензионния сертификат или
документа по сделката.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry – автоматизирана оценка на умения,
която включва администриране и генерирани доклади. Фактурирането е базирано на мястото
(таксуват се само записани местоположения) и позволява неограничен брой оценки за всяко
местоположение, при условие че се използва от лица в индустрия по осигуряване на
персонал да поставят кандидати в работни места на 3-та страна. Една организация е в
индустрия по осигуряване на персонал, ако нейните първоначални оферти са за временно
назначаване или за временно към постоянно назначаване на персонал с организация на
трети страни, както и субекти, финансирани от правителството, които оказват съдействие на
отделните лица за повторно наемане на работната сила. Тези финансирани от
правителството субекти включат Служби за развитие на работната сила, Служби за общо
съдействие и Служби на добра воля.
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