IBM Felhasználási Feltételek –
SaaS Ajánlatra Vonatkozó Feltételek
IBM Kenexa Skills Assessments
A Felhasználási Feltételeket („Felhasználási Feltételek”) a jelen IBM Felhasználási Feltételek – SaaS Ajánlatra
Vonatkozó Feltételek („SaaS Ajánlatra Vonatkozó Feltételek”) és az IBM Felhasználási Feltételek – Általános
Feltételek („Általános Feltételek”) című dokumentum alkotja, amely a következő URL-címen érhető el:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.Abban az esetben, ha ellentmondás merül fel, a
SaaS Ajánlatra Vonatkozó Feltételek elsőbbséget élveznek az Általános Feltételekkel szemben. Az IBM SaaS
megrendelésével, elérésével vagy használatával a Vevő elfogadja a Felhasználási Feltételeket.

1.

IBM SaaS
A jelen SaaS Ajánlatra Vonatkozó Feltételek az alábbi IBM SaaS ajánlatokra vonatkoznak:

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

Díjakkal kapcsolatos mérőszámok
Az IBM SaaS értékesítése a következő díjszabási egységek egyike szerint történik, a Tranzakciós
Dokumentumban meghatározottak szerint:

3.

a.

Az „Esemény” olyan mértékegység, amelynek alapján az IBM SaaS ajánlat megvásárolható. Az
Eseményjogosultságok egy adott, az IBM SaaS használatához kapcsolódó esemény előfordulási
gyakoriságán alapulnak. Az Eseményjogosultságok az adott IBM SaaS ajánlatra jellemzőek, és az
eseménytípus nem váltható ki, cserélhető le vagy vonható össze másik IBM SaaS ajánlat vagy
eseménytípus Eseményjogosultságaival. Megfelelő jogosultságokat kell beszerezni annak
érdekében, hogy biztosítani lehessen a Felhasználási Engedélyben (PoE) vagy a Tranzakciós
Dokumentumban meghatározott mérési időszakban előforduló összes eseményt.

b.

A „Hely” olyan mértékegység, amelynek alapján az IBM SaaS ajánlat megvásárolható. A Hely olyan
egyedi fizikai helyszín, amely megfelel annak a fizikai helyszínnek, ahol a Licenccel Rendelkező
Felhasználó az üzleti tevékenységet végzi. Megfelelő jogosultságokat kell beszerezni annak
érdekében, hogy a felhasználási engedély lefedje az IBM SaaS ajánlathoz hozzáférő Helyek
megfelelő számát a Vevő Felhasználási Engedélyében (PoE) vagy a Tranzakciós Dokumentumban
meghatározott mérési időszak során.

Díjak és számlázás
Az IBM SaaS termékért fizetendő összeg egy Tranzakciós Dokumentumban van meghatározva.

3.1

Többlethasználat
Ha a Vevő tényleges IBM SaaS használata a mérési időszak alatt meghaladja a Felhasználási
Engedélyben meghatározott jogosultságot, a Vevőnek a Tranzakciós Dokumentumban meghatározottak
szerint többlethasználati díjat kell fizetnie a kiállított számla alapján.

3.2

Használatalapú fizetés
A Vevőnek a teszt minden kitöltése után a Tranzakciós Dokumentumban meghatározott díjszabás és
feltételek szerint kell megfizetnie a díjakat.

4.

Előfizetési időszak és Megújítási lehetőségek

4.1

időszak
Az IBM SaaS előfizetési időszaka azon a napon kezdődik, amelyen az IBM értesíti a Vevőt arról, hogy a
Vevő hozzáféréssel rendelkezik az IBM SaaS a Tranzakciós Dokumentumban meghatározott részeihez.
A Felhasználási Engedély vagy a Tranzakciós Dokumentum megerősíti az előfizetési időszak kezdetének
és végének pontos dátumát, valamint az előfizetési időszak megújításának módját. A Vevőnek az
előfizetési időszak során lehetősége van az IBM SaaS használati szintjének növelésére az IBM vállalattal
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vagy az IBM üzleti partnerrel való kapcsolatfelvétel útján. Az IBM a megnövelt használati szintet egy
Tranzakciós Dokumentumban erősíti meg.

4.2

Az IBM SaaS előfizetési időszak megújítási lehetőségei
A Vevő Felhasználási Engedélye határozza meg, hogy az IBM SaaS az előfizetési időszak végén
megújul-e az előfizetési időszak típusának megadásával a következőkből:

4.2.1

Automatikus megújítás
Ha a Vevő Tranzakciós Dokumentuma szerint a Vevő előfizetése automatikusan megújul, a Vevő a lejáró
IBM SaaS előfizetési időszakot az előfizetési időszak a Tranzakciós dokumentumban meghatározott
lejárati dátuma előtt legalább kilencven (90) nappal benyújtott írásbeli kérelem formájában mondhatja fel.
Ha az IBM vagy az IBM üzleti partner nem kap ilyen felmondási értesítést a lejárati dátumig, a lejárati
időszak automatikusan meghosszabbodik további egy évvel vagy az eredeti időtartammal megegyező
időtartammal, a Felhasználási Engedélyben meghatározottak szerint.

4.2.2

Folyamatos számlázás
Ha a Tranzakciós Dokumentum szerint a Vevő felé irányuló számlázás folyamatos, a Vevő továbbra is
hozzáféréssel rendelkezik az IBM SaaS termékhez, és az IBM SaaS használatáért díjfizetési
kötelezettség terheli a rendszeresen kiállított számlák alapján. Az IBM SaaS használatának
megszüntetéséhez és a folyamatos számlázás leállításához a Vevőnek kilencven (90) nappal korábban
írásbeli értesítés formájában kell kérnie az IBM vállalattól vagy az IBM üzleti partnerétől a Vevő IBM
SaaS előfizetésének megszüntetését. A Vevő hozzáférésének visszavonását követően a Vevőt díjfizetési
kötelezettség terheli a visszavonás érvénybe lépésének hónapjában még nem kiegyenlített hozzáférési
díjakról kiállított számla alapján.

4.2.3

Megújítás szükséges
Ha a Tranzakciós Dokumentum szerint a Vevő megújítási típusa „megszűnő”, az IBM SaaS
érvényessége az időszak végén lejár, és a Vevő az IBM SaaS szolgáltatáshoz való hozzáférése
megszűnik. Az IBM SaaS a befejezési dátum lejárata utáni használatához a Vevőnek meg kell rendelnie
egy új előfizetési időszakot IBM üzletkötőjénél vagy IBM üzleti partnerénél.

5.

Technikai támogatás
Az Előfizetési Időszak alatt alapszintű vevőtámogatás érhető el az IBM SaaS ajánlathoz és az
Engedélyező Szoftverhez (ha alkalmazható). A műszaki és vevőtámogatással kapcsolatos részletek a
következő helyeken érhetők el:
http://www.ibm.com/software/support/kenexa/supportasm.html

6.

Az IBM SaaS ajánlat további feltételei

6.1

Safe Harbor-tanúsítás
Az IBM betartja az Egyesült Államok és az EU közötti, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma
által rögzített, az EU területéről származó információk gyűjtésére, használatára és megőrzésére
vonatkozó Safe Harbor egyezmény rendelkezéseit. A Safe Harbor egyezménnyel kapcsolatos
információk vagy az IBM tanúsító nyilatkozatának a megtekintéséhez látogasson el a következő
webhelyre: http://www.export.gov/safeharbor/.

6.2

Adatokra vonatkozó normatív jogosultságok
Bármilyen rendelkezések ellenére, normatív kutatás, elemzés és jelentéskészítés céljából az IBM
összevont, névtelen formátumban (amely segítségével a Vevő nem azonosítható a bizalmas adatok
forrásaként, és amelyből az egyes alkalmazottak és/vagy jelentkezők személyi azonosítására alkalmas
adatok el vannak távolítva) megőrizheti és felhasználhatja az IBM számára jelen a Felhasználási
Feltételek keretében biztosított Vevői tartalmat. Ezen szakasz rendelkezései a tranzakció megszűnése
vagy lejárata után is érvényben maradnak.

6.3

Vevői Adatok visszaküldése vagy eltávolítása
A Vevő írásbeli kérésére a jelen Felhasználási Feltételek, illetve a Megállapodás megszűnését vagy
lejáratát követően az IBM az adatok biztonsági mentésére és megőrzésére vonatkozó szabályzata szerint
megsemmisíti vagy visszajuttatja a Vevőnek az IBM SaaS rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat.
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6.4

Adatgyűjtés
A Vevő beleegyezik, hogy az IBM esetlegesen cookie-k és nyomkövetési technológiák használatával
személyi azonosításra alkalmas adatokat gyűjtsön a használati statisztikák és információk gyűjtésekor,
amelyek célja a felhasználói élmény javítása és/vagy az interakciók felhasználói igényekhez való
igazítása, a következő webhelyen leírtaknak megfelelően: http://www-01.ibm.com/software/info/productprivacy/index.html.Ha azt a vonatkozó jogszabályok megkövetelik, a Vevő a fentiekről tájékoztatja a
felhasználókat, és megszerzi a jóváhagyásukat.
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IBM Felhasználási Feltételek – IBM SaaS Specifikáció
"A" Függelék
Az IBM Kenexa Skills Assessments egy több, mint 1500 különböző tesztet tartalmazó könyvtár, amelynek
segítségével a munkáltatók és a toborzók a jelöltek készségeit alap-, közép- és haladó szintűként határozhatják
meg. Az ügyfelek jogosultságokat vásárolhatnak a teljes könyvtár, vagy csak a személyzeti anyagokat tartalmazó
IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry eléréséhez.
Az IBM Kenexa Skills Assessments teljesen automatikus, a hét 7 napján, 24 órában elérhető online hozzáférést,
automatikus értékelést és automatikus jelentéskészítést biztosít. A Vevő arra kijelölt felhasználói hozzáférhetnek
a felmérések részletes eredményeihez.

1.

Az IBM SaaS ajánlatok specifikus szolgáltatásai
●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud – automatizált készségfelmérések, amelyek az
adminisztrációt és a jelentés(ek) létrehozását is magukban foglalják. Használatalapú számlázással.

●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud Pre-Paid – automatizált készségfelmérések, amelyek az
adminisztrációt és a jelentés(ek) létrehozását is magukban foglalják. Korábban megvásárolva a
Felhasználási Engedélyben vagy a Tranzakciós Dokumentumban megadott hároméves előfizetési
időszakon belüli előre meghatározott számú használatot magában foglaló blokkban való
használatra.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Enterprise – automatizált készségfelmérések, amelyek
az adminisztrációt és a jelentés(ek) létrehozását is magukban foglalják. Felhasználható a Vevő
Vállalatán belül, a Felhasználási Engedélyben vagy a Tranzakciós Dokumentumban megadott
Előfizetési Időszak időtartama alatt. A Vevő megadott számú felmérésre jogosult a Felhasználási
Engedélyben vagy a Tranzakciós Dokumentumban meghatározottak szerint. Minden további teszt
költsége a Vevőt terheli a Felhasználási Engedélyben vagy a Tranzakciós Dokumentumban
meghatározott díjszabás szerint.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry – automatizált készségfelmérések,
amelyek az adminisztrációt és a jelentés(ek) létrehozását is magukban foglalják. A számlázás
helyalapú (csak a regisztrált helyek díjkötelesek), és helyenként korlátlan számú felmérést tesz
lehetővé, feltéve, hogy a személyzeti iparágban dolgozó személyek használják a külső felek által
kínált munkakörök jelöltjeinek kiválasztására. Egy szervezet a személyzeti iparág képviselője, ha
elsődleges tevékenysége az átmeneti vagy hosszú távú munkaerő-biztosítás a külső szervezetek
vagy a kormány által támogatott azon szervezetek számára, amelyek az egyének munkaerőpiacra
való visszatérését segítik. Ilyen állami finanszírozású jogi személyek például a munkaügyi
központok vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.
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