Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Kenexa Skills Assessments
Οη Οξνη Φξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινχληαη απφ ην παξφλ 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 θαηηζρχνπλ ησλ Γεληθψλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία,
πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο Όξνπο Φξήζεο.

1.

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

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

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελφο απφ ηα αθφινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:

3.

α.

"Σπκβάλ" (Event) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS.
Τα δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ βαζίδνληαη ζηνλ αξηζκφ εκθαλίζεσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS. Τα δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ αθνξνχλ ζην
ζπγθεθξηκέλν IBM SaaS θαη δελ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή, αιιαγή ή ζπλάζξνηζε δηθαησκάησλ επί
ελφο είδνπο ζπκβάληνο κε άιια δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ θάπνηνπ άιινπ IBM SaaS ή θάπνηνπ
άιινπ είδνπο ζπκβάληνο. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε θάζε
ζπκβάληνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") ή έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

β.

"Τνπνζεζία" (Location) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM
SaaS. Τνπνζεζία είλαη κηα κεκνλσκέλε θπζηθή ηνπνζεζία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επαγγεικαηηθή
δηεχζπλζε ηνπ Γηθαηνχρνπ Άδεηαο Φξήζεο γηα ηελ ελ ιφγσ θπζηθή ηνπνζεζία. Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνχ ησλ Τνπνζεζηψλ πνπ απνθηνχλ
πξφζβαζε ζην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

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

3.1

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 Σπλαιιαγήο.

3.2

Πληπωμή ανά Φπήζη
Γηα θάζε αμηνιφγεζε πνπ νινθιεξψλεηαη απφ δνθηκαδφκελν άηνκν, ν Πειάηεο ζα ρξεψλεηαη ζχκθσλα κε
ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

4.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέωζηρ

4.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
Η πεξίνδνο ηζρχνο ηνπ IBM SaaS αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε φηη ν
Πειάηεο έρεη πξφζβαζε ζηα ηκήκαηα ηνπ IBM SaaS πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Σηελ
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ζα επηβεβαηψλνληαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο
θαη ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, θαζψο θαη εάλ θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα αλαλεψλεηαη ε πεξίνδνο ηζρχνο. Ο
Πειάηεο επηηξέπεηαη λα απμήζεη ην δηθφ ηνπ επίπεδν ρξήζεο ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
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πεξηφδνπ ηζρχνο θαηφπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΙΒΜ ή έλαλ Δκπνξηθφ Σπλεξγάηε ηεο IBM. Η IBM
ζα επηβεβαηψζεη ην απμεκέλν επίπεδν ρξήζεο ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

4.2

Επιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος Ιζσύορ ηος IBM SaaS
Σηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεψλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο, νξίδνληαο ηελ πεξίνδν ηζρχνο σο κία απφ ηηο αθφινπζεο:

4.2.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
Δάλ ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη φηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο γίλεηαη
απηφκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ ηζρχ ηνπ ιήμαληνο IBM SaaS κε έγγξαθν αίηεκα,
ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Δάλ ε IBM ή έλαο Δκπνξηθφο Σπλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα
εηδνπνίεζε δηαθνπήο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα πεξίνδνο ηζρχνο αλαλεψλεηαη απηφκαηα είηε
γηα πεξίνδν ελφο έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή πεξίνδν ηζρχνο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.

4.2.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε αλαθέξεηαη 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 ζε έλαλ Δκπνξηθφ Σπλεξγάηε 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.

4.2.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε αλαθέξεηαη φηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρχο ηνπ
IBM SaaS ζα παχζεη κε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο 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
Σπλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα πεξίνδν ζπλδξνκήο.

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 Σπλδξνκήο. Η δηαζέζηκε ηερληθή ππνζηήξημε
θαη ππνζηήξημε πειαηψλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/support/kenexa/supportasm.html

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

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 Υπνπξγείν 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/.

6.2

Δικαιώμαηα επί Κανονιζηικών Δεδομένων
Παξά ηα φζα πξνβιέπνληαη πεξί ηνπ αληηζέηνπ, θαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο θαλνληζηηθήο έξεπλαο,
αλάιπζεο θαη αλαθνξάο, ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηε δηαηήξεζε θαη ρξήζε πεξηερνκέλνπ ηνπ Πειάηε
πνπ έρεη παξαζρεζεί ζηελ ΙΒΜ βάζεη ησλ παξφλησλ Όξσλ Φξήζεο ζε κηα αζξνηζηηθή, αλψλπκε κνξθή
(δειαδή, έηζη ψζηε δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν Πειάηεο σο πεγή ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ
θαη αθνχ αθαηξεζνχλ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςεη ε ηαπηφηεηα
ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ ή/θαη ππνςεθίσλ). Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ κεηά ηελ θαηαγγειία ή ιήμε ηεο ζπλαιιαγήο.

6.3

Επιζηποθή ή Αθαίπεζη Δεδομένων Πελάηη
Καηφπηλ ζρεηηθνχ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε κεηά ηελ θαηαγγειία ή ιήμε είηε ησλ Όξσλ Φξήζεο είηε
ηεο Σχκβαζεο, ε IBM ζα πξνβεί, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο θαη δηαηήξεζεο
ζηνηρείσλ ηεο, ζηε δηαγξαθή ή επηζηξνθή ζηνλ Πειάηε φισλ ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα
πνπ ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ηνπ IBM SaaS.
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6.4

Σςλλογή Δεδομένων
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.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Τν IBM Kenexa Skills Assessments είλαη κηα βηβιηνζήθε πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 1.500 δνθηκαζίεο
(tests). Οη δνθηκαζίεο απηέο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο ζπκβνχινπο επηινγήο
πξνζσπηθνχ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ. Αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ, νη
δεμηφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζε ηξία επίπεδα: Βαζηθφ (Basic), Μεζαίν (Intermediate) ή Αλψηεξν (Advanced). Οη
πειάηεο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ δηθαηψκαηα γηα ηελ πξφζβαζε ζε νιφθιεξε ηε βηβιηνζήθε ή, ζηελ πεξίπησζε
ηνπ IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry, ζην παθέην δνθηκαζηψλ γηα ηνλ θιάδν παξνρήο
ππεξεζηψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Οη πξνζθνξέο IBM Kenexa Skills Assessments επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία θαζεκεξηλά φιν ην
24σξν. Οη πξνζθνξέο απηέο παξέρνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο βαζκνιφγεζεο θαη δεκηνπξγίαο
αλαθνξψλ. Οη θαζνξηζκέλνη ρξήζηεο ηνπ Πειάηε ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ
αμηνινγήζεσλ.

1.

Σςγκεκπιμένα σαπακηηπιζηικά πποζθοπών IBM SaaS
●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud – Απηνκαηνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο δεμηνηήησλ κε
ππνζηήξημε δηαρείξηζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ. Παξέρεηαη κε ρξέσζε βάζεη ρξήζεο.

●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud Pre-Paid – Απηνκαηνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο δεμηνηήησλ
κε ππνζηήξημε δηαρείξηζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ. Παξέρεηαη γηα αγνξά πξηλ απφ ηε ρξήζε σο
παθέην πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ αμηνινγήζεσλ γηα ρξήζε εληφο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ
ζπλδξνκήο πνπ νξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Enterprise – Απηνκαηνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο
δεμηνηήησλ κε ππνζηήξημε δηαρείξηζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ζηελ
επηρείξεζε ηνπ Πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο πνπ νξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη έλαλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ
αμηνινγήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Ο Πειάηεο
ζα ρξεψλεηαη γηα θάζε πξφζζεηε δνθηκαζία ζχκθσλα κε ηε ρξέσζε πνπ νξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry – Απηνκαηνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο
δεμηνηήησλ κε ππνζηήξημε δηαρείξηζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ. Παξέρεηαη κε ρξέσζε βάζεη
ηνπνζεζίαο ρξήζεο (ρξεψλνληαη κφλν νη ηνπνζεζίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη γίλεη εγγξαθή) θαη επηηξέπεη
ηε δηεμαγσγή απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ αμηνινγήζεσλ αλά ηνπνζεζία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ζηνλ Κιάδν Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππνςεθίσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ηξίησλ. Έλαο νξγαληζκφο ζεσξείηαη
φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Κιάδν Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ φηαλ ε θχξηα
δξαζηεξηφηεηά ηνπ είλαη ε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε, ή ε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε κε πξννπηηθή
κνληκνπνίεζεο, πξνζσπηθνχ ζε ηξίηνπο νξγαληζκνχο. Ωο νξγαληζκνί ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ
ζεσξνχληαη θαη νη θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελνη θνξείο πνπ βνεζνχλ ηδηψηεο ζηελ επαλείζνδφ ηνπο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σηνπο θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελνπο θνξείο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ηα
Κέληξα Αλάπηπμεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ηα Γξαθεία Απαζρφιεζεο θαη νη Υπεξεζίεο Πξφλνηαο.

Σημανηικό: Οη παξφληεο Όξνη Φξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ησλ παξφλησλ Όξσλ Φξήζεο 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. Σε 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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