IBM-ovi pogoji uporabe – pogoji posebne ponudbe SaaS
IBM Kenexa Skills Assessments
Pogoje uporabe sestavljajo ti IBM-ovi pogoji uporabe – pogoji posebne ponudbe SaaS ("pogoji posebne ponudbe
SaaS) in dokument z naslovom IBM-ovi pogoji uporabe – splošni pogoji ("splošni pogoji"), ki je na voljo na
naslednjem naslovu URL: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/. V primeru neskladja
pogoji posebne ponudbe SaaS prevladajo nad splošnimi pogoji. Naročnik z naročilom, dostopanjem do ali
uporabo ponudbe IBM SaaS soglaša s pogoji uporabe.

1.

IBM SaaS
Ti pogoji posebne ponudbe SaaS pokrivajo naslednje ponudbe IBM 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

Metrika zaračunavanja
Storitev IBM SaaS se prodaja pod eno od naslednjih metrik zaračunavanja, kot je določeno v
transakcijskem dokumentu:

3.

a.

"Dogodek" je merska enota, na podlagi katere je mogoče pridobiti ponudbo IBM SaaS. Pooblastila
za dogodke so osnovana na številu pojavov določenega dogodka, ki je povezan z uporabo IBM
SaaS. Pooblastila za dogodke so posebna za IBM SaaS in vrste dogodka ni mogoče menjati,
izmenjati ali združiti z drugimi pooblastili za dogodke druge IBM SaaS ali vrste dogodka. Za pokritje
vsakega dogodka, ki se zgodi med obdobjem merjenja, določenim v naročnikovem dokazilu o
upravičenosti ali transakcijskem dokumentu, je treba pridobiti zadostno število pooblastil.

b.

"Lokacija" je merska enota, na podlagi katere je mogoče pridobiti ponudbo IBM SaaS. Lokacija je
posamezno fizično mesto, ki ustreza službenemu naslovu imetnika licence za takšno fizično mesto.
Za pokritje števila lokacij, ki med obdobjem merjenja, določenim v naročnikovem dokazilu o
upravičenosti ali transakcijskem dokumentu, dostopajo do ponudbe IBM SaaS, je treba pridobiti
zadostno število pooblastil.

Bremenitve in obračunavanje
Znesek, ki ga je treba plačati za IBM SaaS, je naveden v transakcijskem dokumentu.

3.1

Presežki
Če v obdobju merjenja naročnikova dejanska uporaba ponudbe IBM SaaS presega pooblastilo, navedeno
v dokazilu o upravičenosti, se bo naročniku zaračunal presežek, kot je določeno v transakcijskem
dokumentu.

3.2

Plačilo glede na uporabo
Za vsako ocenjevanje, ki ga opravi vršilec preizkusa, se naročniku zaračuna strošek v skladu s ceno in
pogoji, podanimi v transakcijskem dokumentu.

4.

Možnosti obdobja in obnovitve

4.1

Trajanje
Obdobje ponudbe IBM SaaS se začne na datum, na katerega IBM obvesti naročnika, da ima naročnik
dostop do delov ponudbe IBM SaaS, ki so opisani v transakcijskem dokumentu. V dokazilu o
upravičenosti ali transakcijskem dokumentu je določen točen datum začetka in konca obdobja ter tudi
način obnovitve obdobja in ali je obdobje sploh mogoče obnoviti. Naročnik lahko poveča naročniško
raven uporabe ponudbe IBM SaaS v času trajanja obdobja, kar stori tako, da se obrne na IBM ali IBMovega poslovnega partnerja. IBM bo potrdil povečano raven uporabe v transakcijskem dokumentu.
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4.2

Možnosti obnovitve obdobja za IBM SaaS
Naročnikovo dokazilo o upravičenosti določa, ali bo ponudba IBM SaaS ob izteku obdobja podaljšana,
tako da obdobje označi kot:

4.2.1

Samodejno podaljšanje veljavnosti
Če je v naročnikovem transakcijskem dokumentu navedena samodejna obnovitev naročnine, lahko
naročnik s pisnim zahtevkom najmanj devetdeset (90) dni pred iztekom datuma zapadlosti, ki je določen v
transakcijskem dokumentu, zaključi iztekajoče se obdobje ponudbe IBM SaaS. Če IBM ali IBM-ov
poslovni partner do datuma zapadlosti ne prejme takšnega obvestila o prekinitvi, se iztekajoče se obdobje
samodejno obnovi za obdobje enega leta ali obdobje, enako izvornemu obdobju, določenem v dokazilu o
upravičenosti.

4.2.2

Neprekinjeno obračunavanje
Če je v transakcijskem dokumentu določeno, da je zaračunavanje naročniku neprekinjeno, bo imel
naročnik še naprej dostop do ponudbe IBM SaaS in bo neprekinjeno prejemal obračun za uporabo
ponudbe IBM SaaS. Če želi naročnik prekiniti uporabo ponudbe IBM SaaS in proces neprekinjenega
obračunavanja, mora IBM-u ali IBM-ovemu poslovnemu partnerju v devetdesetih (90) dneh posredovati
pisno obvestilo o prenehanju ponudbe IBM SaaS. Ob preklicu naročnikovega dostopa do storitve bodo
naročniku zaračunani morebitni neporavnani zneski za dostop v mesecu, v katerem preklic stopi v
veljavo.

4.2.3

Zahtevana obnovitev
Če je v transakcijskem dokumentu zabeleženo, da je naročnikova vrsta podaljšanja "prekinitev", se bo
izvajanje ponudbe IBM SaaS ob koncu naročniškega obdobja prekinilo in naročnikov dostop do te storitve
bo odstranjen. Če želi naročnik uporabljati ponudbo IBM SaaS po izteku tega obdobja, mora oddati
naročilo pri svojem IBM-ovem prodajnem predstavniku, pri IBM-ovem poslovnem partnerju ali kupiti novo
naročniško obdobje.

5.

Tehnična podpora
Osnovna podpora za naročnike je v času naročniškega obdobja po potrebi zagotovljena s ponudbo IMB
Saas in podporno programsko opremo. Razpoložljiva tehnična podpora in podpora za naročnike je
podrobno predstavljena v:
http://www.ibm.com/software/support/kenexa/supportasm.html

6.

Dodatni pogoji ponudbe IBM SaaS

6.1

Potrdilo o varnem ravnanju z osebnimi podatki
Pri zbiranju, uporabi in zadrževanju informacij, zbranih iz Evropske unije, IBM ravna v skladu z okviri
sporazuma Safe Harbor med ZDA in EU, kot jih določa Ministrstvo za trgovino ZDA. Za več informacij o
sporazumu Safe Harbor ali za dostop do IBM-ove izjave o potrdilu obiščite
http://www.export.gov/safeharbor/.

6.2

Pravice do normativnih podatkov
Ne glede na morebitne drugačne informacije lahko IBM samo za namen normativnih raziskav, analiz ali
poročanje zadrži in uporabi vsebino naročnika, ki jo je IBM pridobil v skladu s temi pogoji uporabe v
združeni ter anonimni obliki (npr. tako, da naročnika ni mogoče identificirati kot vir zaupnih informacij in
tako, da so odstranjeni osebni podatki, ki bi omogočili identifikacijo posameznih uslužbencev in/ali
vlagateljev). Določila tega razdelka veljajo tudi po prekinitvi ali zapadlosti transakcije.

6.3

Vrnitev ali odstranitev podatkov o naročniku
Na podlagi naročnikove pisne zahteve po prekinitvi ali zapadlosti pogojev uporabe ali pogodbe, bo IBM
skladno s svojimi pravilniki o varnostnem kopiranju in hranjenju izbrisal ali naročniku vrnil vse osebne
podatke, ki so bili dani na razpolago programski opremi IBM SaaS.

6.4

Zbiranje podatkov
Naročnik soglaša, da lahko IBM uporablja piškotke in tehnologije sledenja za zbiranje osebnih podatkov v
okviru pridobivanja statistike o uporabi in drugih podatkov, namenjenih izboljšanju uporabniške izkušnje
in/ali prilagoditvi sodelovanja z uporabniki v skladu z izjavo o zasebnosti na naslovu http://www01.ibm.com/software/info/product-privacy/index.html. Kjer to zahteva veljavna zakonodaja, mora naročnik
o tem obvestiti uporabnike in od njih pridobiti ustrezno soglasje.
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IBM-ovi pogoji uporabe – specifikacija ponudbe IBM SaaS
Dodatek A
IBM Kenexa Skills Assessments je knjižnica z več kot 1500 različnimi preizkusi, ki so delodajalcem in iskalcem
kadra v pomoč pri opredelitvi znanj kandidatov v razrede Osnovno, Srednje in Napredno. Naročniki kupijo
pooblastila za dostop do celotne knjižnice, ali v skladu z IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing
Industry, zbirke za osebje.
IBM Kenexa Skills Assessments je v celoti avtomatizirana z neprekinjenim spletnim dostopom, avtomatiziranima
ocenjevanjem in poročanjem. Določeni naročnikovi uporabniki bodo imeli dostop do podrobnih rezultatov
ocenjevanja.

1.

Posebne funkcije ponudbe IBM SaaS
●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud – avtomatizirana ocenjevanja znanj, vključno s
skrbništvom in generiranim(i) poročilom(i). Račun je izdan na podlagi uporabe.

●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud Pre-Paid – avtomatizirana ocenjevanja znanj, vključno s
skrbništvom in generiranim(i) poročilom(i). Kupljeno pred uporabo v bloku vnaprej določenega
števila uporab v triletnem naročniškem obdobju, podanem v dokazilu o upravičenosti ali
transakcijskem dokumentu.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Enterprise – avtomatizirana ocenjevanja znanj, vključno
s skrbništvom in generiranim(i) poročilom(i). Omogoča uporabo znotraj naročnikovega podjetja v
naročniškem obdobju, podanem v dokazilu o upravičenosti ali transakcijskem dokumentu. Naročnik
je upravičen do določenega števila ocenjevanj, kot je določeno v dokazilu o upravičenosti ali v
transakcijskem dokumentu. Naročniku se vsi dodatni opravljeni preizkusi zaračunanajo po ceni,
podani v dokazilu o upravičenosti ali transakcijskem dokumentu.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry – avtomatizirana ocenjevanja znanj,
vključno s skrbništvom in generiranim(i) poročilom(i). Obračunavanje temelji na lokaciji (zaračuna se
samo prijavljene lokacije) in omogoča neomenjeno število ocenjevanj na lokacijo, če jo uporabljajo
posamezniki v kadrovskem sektorju za umeščanje kandidatov na položaje na delovna mesta tretje
stranke. Organizacija je v kadrovskem sektorju, če je njena primarna ponudba začasno ali
začasno/redno umeščanje osebja v organizacije tretjih oseb in vladno financirane organe, ki
posameznikom pomagajo pri vnovičnem vstopu na trg delovne sile. Ti vladno financirani organi
vključujejo pisarne za razvoj delovne sile, točke za iskanje zaposlitve in pisarne organizacije
Goodwill.
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