Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM PureApplication Service Infrastructure
Οη Όξνη 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.
Οη Όξνη Φξήζεο δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνχο
Σχκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("Σχκβαζε"), νη νπνίνη απφ θνηλνχ κε ηνπο Όξνπο Φξήζεο ζπληζηνχλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

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

2.

●

IBM PureApplication Service C500-4-24 (4 core 24 GB) Infrastructure Instance

●

IBM PureApplication Service C500-8-128 (8 core 128 GB) Infrastructure Instance

●

IBM PureApplication Service C500-16-256 (16 core 256 GB) Infrastructure Instance

●

IBM PureApplication Service Storage Expansion 1 TB

●

IBM PureApplication Service C500-4-24 (4 core 24 GB) Platform and Infrastructure Instance

●

IBM PureApplication Service C500-8-128 (8 core 128 GB) Platform and Infrastructure Instance

●

IBM PureApplication Service C500-16-256 (16 core 256 GB) Platform and Infrastructure Instance

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ηνπ αθφινπζνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

3.

Πεξίπησζε Φξήζεο (Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Φξήζεο είλαη ε πξφζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Φξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξφζβαζε θαη ρξήζε 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

Φπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
Ζ Φξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. Ζ
Φξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπφκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα
αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ΗΒΜ φηη ε πξφζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

4.

Δπιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος IBM SaaS
Σηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεψλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο, 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 Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθφο Σπλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
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πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο Σπλδξνκήο αλαλεψλεηαη απηφκαηα είηε γηα πεξίνδν ελφο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν Σπλδξνκήο 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 Σπλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ηξηάληα
(30) 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.

4.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε δειψλεηαη φηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρχο ηνπ
IBM SaaS ζα ηεξκαηηζηεί κε ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο θαη ε πξφζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM 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 Σπλδξνκήο.

5.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαη ην Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο. Ζ ελ ιφγσ ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Τερληθή Υπνζηήξημε δηαηίζεληαη ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/puresystems/pureapplication_service

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Σςλλογή Γεδομένων
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Πειάηε
(ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, κέζσ ηερλνινγηψλ
παξαθνινχζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε IBM ζπγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ IBM SaaS κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο γεληθήο
εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ Πειάηε. Ο Πειάηεο επηβεβαηψλεη
φηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ ε IBM λα πξνβεί ζηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ εληφο ηεο IBM, άιισλ
εηαηξεηψλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνχκαζηε επηρεηξεκαηηθά,
ζπκκνξθνχκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Ζ IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε, ελεκέξσζε, δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ
ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπο.

6.2

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. Ζ 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 ΗΒΜ.

7.

Υποσπεώζειρ ηος Πελάηη

7.1

Γικαιώμαηα επί Ανηίζηοισων Ππογπαμμάηων
Οη Πειάηεο πνπ απνθηνχλ δηθαηψκαηα ζπλδξνκήο επί ησλ αθφινπζσλ πξνζθνξψλ IBM SaaS:
●

IBM PureApplication Service C500-4-24 (4 core 24 GB) Infrastructure Instance

●

IBM PureApplication Service C500-8-128 (8 core 128 GB) Infrastructure Instance
ή

●

IBM PureApplication Service C500-16-256 (16 core 256 GB) Infrastructure Instance
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νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη σο "ηα Σηνηρεία Υπνδνκήο", ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνκεζεπηεί πξνεγνπκέλσο
δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα έλα Αληίζηνηρν Πξφγξακκα IBM. Γηα ην Αληίζηνηρν Πξφγξακκα IBM ρνξεγείηαη
άδεηα ρξήζεο βάζεη Μνλάδσλ Αμίαο Δπεμεξγαζηψλ (Processor Value Unit - "Μνλάδεο PVU"), φπσο
νξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο πξνγξάκκαηνο. Τν Αληίζηνηρν Πξφγξακκα IBM κπνξεί λα είλαη έλα
απφ ηα εμήο:
α.

IBM PureApplication Software ή

β.

IBM PureApplication Service Platform.

Τα δηθαηψκαηα ηνπ Πειάηε επί ησλ Σηνηρείσλ Υπνδνκήο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ
επί ηνπ Αληίζηνηρνπ Πξνγξάκκαηνο IBM ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο κεηαηξνπήο κνλάδσλ PVU πνπ νξίδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Όηαλ ν Πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ηα δηθαηψκαηα πνπ δηαζέηεη επί ηνπ Αληίζηνηρνπ Πξνγξάκκαηνο IBM γηα ηα
Σηνηρεία Υπνδνκήο, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη γηα ην πεξηβάιινλ
εγθαηάζηαζεο ηνπ Αληίζηνηρνπ Πξνγξάκκαηνο IBM ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
7.1.1

Απιθμόρ Μονάδων PVU για ηα Σηοισεία Υποδομήρ
Σηοισείο Υποδομήρ Υπηπεζίαρ
PureApplication Service

Απ. Μονάδων PVU Ανηίζηοισος Ππογπάμμαηορ IBM

PureApplication Service C500-4-24 (4 core 24 GB)
Infrastructure Instance

280 Μνλάδεο PVU

PureApplication Service C500-8-128 (8 core 128 GB)
Infrastructure Instance

560 Μνλάδεο PVU

PureApplication Service C500-16-256 (16 core 256 GB)
Infrastructure Instance

1120 Μνλάδεο PVU

Γηα παξάδεηγκα, αλ ν Πειάηεο έρεη αγνξάζεη:
●

2 πεξηπηψζεηο ρξήζεο (instances) ηνπ PureApplication Service C500-4-24 (4 core 24 GB)
Infrastructure Instance
θαη

●

3 πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηνπ PureApplication Service C500-16-256 (16 core 256 GB) Infrastructure
Instance

Σχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα PVU απηνχ ηνπ
πεξηβάιινληνο SaaS είλαη 3920 κνλάδεο PVU, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ εμήο ππνινγηζκφ: (2 x 280 PVU)
+ (3 x 1120 PVU).
Ο Πειάηεο πξέπεη λα θαηαλείκεη 3920 κνλάδεο PVU απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη απνθηήζεη γηα
νπνηνδήπνηε απφ ηα Αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα ΗΒΜ ζηε ρξήζε ησλ Σηνηρείσλ Υπνδνκήο. Ο Πειάηεο δελ
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο 3920 Μνλάδεο PVU ζην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο. Σε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ δηαζέηεη πιένλ
δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ Σηνηρείσλ Υπνδνκήο, ν Πειάηεο κπνξεί λα αλαθαηαλείκεη ηηο κνλάδεο PVU πνπ
είραλ θαηαλεκεζεί ζηα Σηνηρεία Υπνδνκήο ζην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
Σηα Σηνηρεία Υπνδνκήο δελ πεξηιακβάλεηαη Σπλδξνκή θαη Υπνζηήξημε γηα ην Αληίζηνηρν Πξφγξακκα IBM.
Ο Πειάηεο δηαβεβαηψλεη φηη έρεη απνθηήζεη (1) ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη (2) Σπλδξνκή θαη
Υπνζηήξημε γηα ην Αληίζηνηρν Πξφγξακκα IBM. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο γηα ηα Σηνηρεία
Υπνδνκήο, ν Πειάηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ζε ηζρχ ζχκβαζε Σπλδξνκήο θαη Υπνζηήξημεο γηα ην Αληίζηνηρν
Πξφγξακκα IBM. Σε πεξίπησζε θαηαγγειίαο είηε ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ Πειάηε γηα ην Αληίζηνηρν
Πξφγξακκα ΗΒΜ είηε ηεο Σπλδξνκήο θαη Υπνζηήξημεο ηνπ Πειάηε γηα ην Αληίζηνηρν Πξφγξακκα IBM, ην
δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ηα Σηνηρεία Υπνδνκήο ζα πάςεη λα ηζρχεη.
Γηα ηηο αθφινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS δελ απαηηείηαη ε απφθηεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο γηα ηα αλσηέξσ
αλαθεξφκελα Αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα IBM:
●

PureApplication Service C500-4-24 (4 core 24 GB) Platform and Infrastructure Instance

●

PureApplication Service C500-8-128 (8 core 128 GB) Platform and Infrastructure Instance

●

PureApplication Service C500-16-256 (16 core 256 GB) Platform and Infrastructure Instance
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7.2

Απαιηήζειρ BYOSL ("Bring Your Own Software and License")
Οη Πειάηεο νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απφθηεζε επαξθψλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ("Γηθαηψκαηα") επί
ησλ Δπηιέμηκσλ Πξντφλησλ πνπ κεηαθνξηψλνληαη (upload) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην IBM SaaS.
Όηαλ έλαο Πειάηεο ρξεζηκνπνηεί Γηθαηψκαηα επί ελφο Δπηιέμηκνπ Πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ
BYOSL ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζθνξάο IBM SaaS, ηα ελ ιφγσ Γηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ Πεξίπησζε Φξήζεο ηνπ IBM SaaS θαη ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη
ηαπηφρξνλα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελ ιφγσ Γηθαηψκαηα επί ηνπ Δπηιέμηκνπ Πξνγξάκκαηνο θαη εθηφο ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ IBM SaaS.
Σηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε γηα ην Δπηιέμηκν Πξντφλ θαζνξίδεηαη ην δηαζέζηκν επίπεδν
εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην δηαζέζηκν επίπεδν εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο γηα θάζε έλα απφ ηα
Δπηιέμηκα Πξντφληα πνπ κεηαθνξηψλνληαη ζην IBM SaaS.
Γηα ηα Δπηιέμηκα Πξντφληα πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε κε ηελ πξνζθνξά IBM SaaS κπνξεί λα
ρνξεγεζεί άδεηα ρξήζεο βάζεη Μνλάδσλ PVU ή βάζεη αξηζκνχ Δηθνληθψλ Δμππεξεηεηψλ (Virtual
Servers). Τα ελ ιφγσ Δπηιέμηκα Πξντφληα έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ρξήζε κε πξντφληα IBM
PureApplication πνπ εγθαζίζηαληαη ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Πειάηε θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
επίζεο κε απηή ηελ πξνζθνξά IBM SaaS.
Γηα ηα Δπηιέμηκα Πξντφληα γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα ρξήζεο βάζεη Μνλάδσλ PVU, αλαθεξζείηε ζηε
ζηήιε Απαηηνχκελεο Μνλάδεο PVU γηα Δπηιέμηκα Πξντφληα ζηνλ πίλαθα "Απαηηνχκελεο Μνλάδεο PVU γηα
BYOSL" γηα λα πιεξνθνξεζείηε ηηο κνλάδεο PVU πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο εμππεξεηεηή IBM
SaaS.

7.2.1

Απαιηούμενερ Μονάδερ PVU για BYOSL
Πποζθοπά IBM SaaS

Απαιηούμενερ Μονάδερ PVU για Δπιλέξιμα Πποϊόνηα

PureApplication Service C500-4-24 (4 core 24 GB)
Infrastructure Instance

280 Μνλάδεο PVU

PureApplication Service C500-4-24 (4 core 24 GB)
Platform and Infrastructure Instance

280 Μνλάδεο PVU

PureApplication Service C500-8-128 (8 core 128 GB)
Infrastructure Instance

560 Μνλάδεο PVU

PureApplication Service C500-8-128 (8 core 128 GB)
Platform and Infrastructure Instance

560 Μνλάδεο PVU

PureApplication Service C500-16-256 (16 core 256 GB)
Infrastructure Instance

1120 Μνλάδεο PVU

PureApplication Service C500-16-256 (16 core 256 GB)
Platform and Infrastructure Instance

1120 Μνλάδεο PVU

Γηα ηα Δπηιέμηκα Πξντφληα γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα ρξήζεο αλά Δηθνληθφ Δμππεξεηεηή, ν Πειάηεο
πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο άδεηαο ρξήζεο Δηθνληθνχ Δμππεξεηεηή πνπ νξίδνληαη ζηελ
άδεηα ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δπηιέμηκνπ Πξντφληνο.

7.3

Φπήζη Δπιλέξιμων Πποϊόνηων, Απαιηήζειρ Παπακολούθηζηρ Γικαιωμάηων Φπήζηρ και
Πποϋποθέζειρ
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα παξακέλεη ζε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο φξνπο ηεο ηζρχνπζαο Γηεζλνχο
Σχκβαζεο Passport Advantage ή Passport Advantage Express νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα Γηθαηψκαηα θαη
ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο δηθαησκάησλ.
Γηα ηα Δπηιέμηκα Πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε θαη πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ IBM SaaS, νη
Πειάηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο αδεηψλ ρξήζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην
IBM SaaS, σο εμήο:
α.

Καηαρσξψληαο ηνλ αθξηβή αξηζκφ Γηθαησκάησλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε θάζε Πεξίπησζε Φξήζεο ηνπ
IBM SaaS, θαη

β.

Δμαζθαιίδνληαο ηε ζπκπεξίιεςε θαη παξαθνινχζεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην part number θάζε
Δπηιέμηκνπ Πξντφληνο πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ πεξηβάιινλ ηνπ IBM SaaS, κέζσ ηεο ελεκέξσζεο
κεηαδεδνκέλσλ ππνδείγκαηνο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πξφζζεηνπ Δπηιέμηκνπ Πξντφληνο ζε έλα
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ππφδεηγκα (pattern). Σην IBM SaaS πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε παξαθνινχζεζε ηνπ πξφζζεηνπ
Δπηιέμηκνπ Πξντφληνο. Αλαηξέμηε ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ IBM SaaS γηα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο.
γ.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε ηζρχο ησλ φξσλ πεξί επαιήζεπζεο ζπκκφξθσζεο ζηελ αληίζηνηρε
ζχκβαζε άδεηαο ρξήζεο πξνγξάκκαηνο ΗΒΜ επεθηείλεηαη ζηηο πξνζθνξέο IBM SaaS ζηηο νπνίεο
ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ηα Γηθαηψκαηά ζαο επί Δπηιέμηκσλ Πξντφλησλ. Πξνβαίλνληαο ζηε ρξήζε ηνπ
IBM SaaS, ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα παξάζρεη ζηελ IBM ηε δπλαηφηεηα δηαρεηξηζηηθήο πξφζβαζεο
ζην ελ ιφγσ πεξηβάιινλ θαη λα επηηξέπεη ζηελ ΗΒΜ λα δηεμάγεη δηαδηθαζίεο αλεχξεζεο δεδνκέλσλ
πνπ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο ζηα πιαίζηα ελφο ειέγρνπ αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ.

δ.

Υπφ ηνλ φξν φηη ν Πειάηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απφθηεζε
αδεηψλ θαη ηε ρξήζε Δπηιέμηκσλ Πξντφλησλ γηα ην IBM SaaS, απηνί νη φξνη ζα ππεξηζρχνπλ
νπνησλδήπνηε αληηθξνπφκελσλ φξσλ πεξί επηιεμηκφηεηαο θαη αλαθνξψλ ρξήζεο γηα ηε Φνξήγεζε
Αδεηψλ Φξήζεο Μεησκέλεο Γπλακηθφηεηαο (Sub-Capacity Licensing) πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηεζλή
Σχκβαζε Passport Advantage ή ζηε Γηεζλή Σχκβαζε Passport Advantage Express.

i126-6546-05 (12/2014)

Σειίδα 5 απφ 8

Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Τν IBM PureApplication Service παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ππνδεηγκάησλ
(patterns) ζε κηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ππνδνκήο Cloud έμσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε.
Υπφδεηγκα είλαη ην βαζηθφ αξρηηεθηνληθφ ζρέδην κηαο εθαξκνγήο πνπ παξέρεηαη ζε κηα κνξθή πνπ
επηηξέπεη ηελ εχθνιε πινπνίεζή ηνπ ζηελ ππνδνκή Cloud ηνπ IBM PureApplication.
Τα ππνδείγκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη γηα πινπνίεζε ζηα κνληέια W1500 θαη W2500 ηνπ IBM
PureApplication System ζα πινπνηνχληαη ζηελ ππεξεζία PureApplication Service. Τα ππνδείγκαηα πνπ
αλαπηπζζφληαη γηα πινπνίεζε ζηελ ππεξεζία IBM PureApplication Service ζα πινπνηνχληαη ζηα κνληέια
W1500 θαη W2500 ηνπ IBM PureApplication System.
Ζ ππεξεζία PureApplication Service παξέρεη ην Image Construction and Composition Tool θαη ην Plugin
Development Kit γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ ππνδεηγκάησλ πνπ κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ ηφζν ζηελ ππεξεζία PureApplication Service φζν θαη ζηελ ππνδνκή Cloud ηνπ IBM
PureApplication System.
Ζ ππεξεζία PureApplication Service ζα παξέρεη δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ππνδεηγκάησλ
απφ ην πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο PureApplication Service.
Ζ ππεξεζία PureApplication Service ζα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη
δηαρείξηζεο αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα παξακέλνπλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο
απαηηήζεηο δηαρείξηζεο αδεηψλ ρξήζεο.
Καηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο (ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη ζην έληππν
παξνρήο ππεξεζηψλ) ζα ιάβεη κηα δηεχζπλζε IP ή URL θαη ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ρξήζηε (ηαπηφηεηα
ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα απνθηά πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM –
Γέζμεςζη για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
H IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("Σχκβαζε SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS, ε νπνία ηζρχεη εάλ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν
Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
Θα ηζρχεη ε πην πξφζθαηε εθδνρή ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο θαηαλνεί φηη ε Σχκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγχεζε πξνο ηνλ Πειάηε.

1.

Οπιζμοί
α.

"Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο" (Availability Credit) είλαη ην κέζν επαλφξζσζεο πνπ παξέρεη ε IBM γηα
κηα εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Ζ Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο ή
έθπησζεο έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνχ ηηκνινγίνπ ρξεψζεσλ ζπλδξνκήο γηα ην IBM SaaS.

β.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ ηνλ Πειάηε ζηελ IBM επεηδή δελ επηηεχρζεθε
θάπνην Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηψλ πνπ θαζνξίζηεθε ζε κηα Σχκβαζε SLA θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
Σπκβαηηθνχ Μήλα.

γ.

"Σπκβαηηθφο Μήλαο" (Contracted Month) είλαη θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ηνπ IBM SaaS, αξρίδνληαο απφ ηηο 12.00 π.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ
πξψηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

δ.

"Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη
δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα παξαγσγήο γηα ην IBM SaaS θαη νη ρξήζηεο ηνπ Πειάηε δελ
είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ IBM SaaS γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηψκαηα. Σην Φξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ην IBM SaaS δελ είλαη δηαζέζηκν εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα
ζπκβάληα:

ε.

2.

●

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο,

●

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

●

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

●

Με ζπκκφξθσζε ηνπ Πειάηε κε ηηο απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην IBM SaaS, ή

●

Σπκκφξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ
ζηελ ΗΒΜ απφ ηνλ Πειάηε ή απφ θάπνην ηξίην κέξνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε.

"Σπκβάλ" (Event) είλαη κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε αληαπφθξηζε
ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζχκβαζεο SLA.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
α.

Γηα λα εγείξεη κηα Αμίσζε, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκφηεηαο 1 γηα θάζε Σπκβάλ ζην Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο 24 σξψλ απφ
ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ Σπκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο
ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα
ην Σπκβάλ θαη λα πξνζθέξεη εχινγε βνήζεηα ζηελ IBM γηα ηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ Σπκβάληνο.

β.

Ο Πειάηεο πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζε γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ
(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα θαηά ηνλ νπνίν αλέθπςε ε αηηία ηεο
Αμίσζεο.

γ.

Οη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
ζα κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλέθεξε φηη ππέζηε γηα πξψηε θνξά ηηο
επηπηψζεηο ηεο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο γηα κηα κνλαδηθή πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ IBM SaaS ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν θέληξν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ
πςειφηεξε ηζρχνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο
Υπεξεζηψλ πνπ νξίδεηαη ζηε Σχκβαζε SLA θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνχ Μήλα, φπσο
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αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία
Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην ίδην Σπκβάλ ζηνλ ίδην Σπκβαηηθφ Μήλα.

3.

δ.

Δάλ ν Πειάηεο αγφξαζε ην IBM SaaS απφ έλαλ έγθπξν κεηαπσιεηή ηεο IBM ζηα πιαίζηα κηαο
ζπλαιιαγήο κεηαπψιεζεο ζηελ νπνία ε IBM δηαηεξεί ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δεζκεχζεσλ ηνπ IBM SaaS θαη ηεο Σχκβαζεο SLA, ηφηε ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα βαζίδεηαη
ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή RSVP (Relationship Suggested Value Price) γηα ην IBM SaaS γηα ην
Σπκβαηηθφ Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.

ε.

Τν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε Σπκβαηηθφ Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην δέθα ηνηο εθαηφλ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο
εηήζηαο ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεη ν Πειάηεο ζηελ IBM γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ
IBM SaaS. Οη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο δελ παξέρνληαη κε βάζε ηελ πιήξε αμία ηνπ ηηκνινγίνπ
ηεο ζπλδξνκήο ηνπ IBM SaaS, αιιά κε βάζε ηελ αμία ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξήζεο ή ηηο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο γηα ηηο νπνίεο πξφεθπςε ν Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο.

Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα είλαη σο εμήο:
Γιαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

Πίζηωζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Φπέωζηρ Σςνδπομήρ για ηο
Σςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίωζηρ)

<99,9%

2%

< 95,0%

5%

< 90,0%

10%

Ζ Γηαζεζηκφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
ιεπηψλ ζε έλα Σπκβαηηθφ Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα, δηαηξνχκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην
Σπκβαηηθφ Μήλα.
Παξάδεηγκα: Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 50 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα
Σχλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
Σπκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 50 ιεπηά Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 43.150 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην Δπηηεπρζέλ
Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηψλ (99,8%)

Σχλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
Σπκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά

4.

Δξαιπέζειρ
Ζ παξνχζα Σχκβαζε SLA δηαηίζεηαη κφλν ζε Πειάηεο ηεο IBM. Ζ παξνχζα Σχκβαζε SLA δελ ηζρχεη γηα
ηα εμήο:
●

Δθδφζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ππεξεζηψλ.

●

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

●

Σηνηρεία πνπ δελ βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθνξάο IBM SaaS, φπσο π.ρ.:
(1)

Δηθνληθέο κεραλέο (virtual machines) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ζηελ πξνζθνξά IBM
SaaS.

(2)

Πξνθαζνξηζκέλεο Κνηλφρξεζηεο Υπεξεζίεο. Οη Κνηλφρξεζηεο Υπεξεζίεο (Shared Services)
είλαη πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Πειάηε θαη δηαηίζεληαη γηα θνηλή
ρξήζε κέζσ πινπνηήζεσλ πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ ζηελ πξνζθνξά IBM SaaS, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη εηθνληθέο εθαξκνγέο, εηθνληθά ζπζηήκαηα θαη εηθνληθά εξγαιεία (appliances).
Οη Κνηλφρξεζηεο Υπεξεζίεο δηαηίζεληαη γηα πινπνίεζε ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο IBM
SaaS.
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