Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Multi-Enterprise Relationship Management
Οη Οξνη Φξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ 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 θαηηζρύνπλ ησλ
Γεληθώλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Φξήζεο.
Οη Όξνη Φξήζεο δηέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνύο
Σύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("Σύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο Όξνπο Φξήζεο ζπληζηνύλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

IBM SaaS
Οη αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιύπηνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο γηα Σπγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Multi-Enterprise Relationship Management

●

IBM Multi-Enterprise Relationship Management Premium Data Add On

●

IBM Multi-Enterprise Relationship Management Additional Data Retention 1 Year

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελόο από ηα αθόινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Entity ID ("Ταπηόηεηα Οληόηεηαο") είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί
ην IBM SaaS. Έλα Entity ID είλαη κηα κνλαδηθή ηαπηόηεηα, γηα ηελ νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθνί όξνη ζην πεξηβάιινλ IBM SaaS, όπσο, ελδεηθηηθά θαη όρη
πεξηνξηζηηθά, νη εμήο: ηαπηόηεηα πειάηε (customer ID), ηαπηόηεηα ζπλεξγάηε (partner ID), ηαπηόηεηα
πξνκεζεπηή (supplier ID/vendor ID) ή ηαπηόηεηα EDI. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα
γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ Entity IDs πνπ πεξηέρνληαη ζην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
Γηα απηό ην IBM SaaS, ην Entity ID είλαη κηα κνλαδηθή ηαπηόηεηα γηα κηα εκπνξηθή νληόηεηα,
αλεμάξηεηα από ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ελ ιόγσ εκπνξηθήο νληόηεηαο.

β.

3.

Πεξίπησζε Φξήζεο (Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Φξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Φξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Τν πιεξσηέν πνζό γηα απηή ηελ πξνζθνξά θαζνξίδεηαη ζην 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 ππνιεηπόκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα
αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξώλεηαη από ηελ ΗΒΜ όηη ε πξόζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

3.2

Φπεώζειρ Υπέπβαζηρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS από ηνλ Πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο
ππεξβαίλεη ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο, ηόηε ν Πειάηεο ζα
ηηκνινγεζεί γηα ηελ ππέξβαζε, όπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
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4.

Δπιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος IBM SaaS
Σηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο, νξίδνληαο κία από ηηο αθόινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

4.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη όηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο γίλεηαη
απηόκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηε ιήγνπζα ζπλδξνκή ηνπ IBM SaaS κε έγγξαθν αίηεκα
πξνο ηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθόο Σπλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο Σπλδξνκήο αλαλεώλεηαη απηόκαηα είηε γηα πεξίνδν ελόο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν Σπλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.

4.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη γίλεηαη ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, ν Πειάηεο
ζα εμαθνινπζεί λα έρεη πξόζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS ζε
ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθόςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε
ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθύξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθύξσζε ηεο
πξόζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεώζεηο
πξόζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρύ ε αθύξσζε.

4.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρύο ηνπ
IBM SaaS ζα παύζεη κε ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο θαη ε πξόζβαζε 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 εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
Σπλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν Σπλδξνκήο.

5.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM SaaS, όπσο
θαζνξίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα https://support.ibmcloud.com ή ζε κεηαγελέζηεξε παξερόκελε από ηελ IBM
δηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο
ρσξηζηή πξνζθνξά.

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Τοποθεζίερ Ανηλούμενων Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ
Πειάηε σο αληινύζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Ζ IBM ζα εθαξκόδεη θόξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεύζπλζε πνπ δειώλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία ηνπ IBM SaaS σο θύξηα επσθεινύκελε ηνπνζεζία, εθηόο
εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγώλ ζηελ ΗΒΜ.

6.2

Σςλλογή Γεδομένων
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Πειάηε
(ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, κέζσ ηερλνινγηώλ
παξαθνινύζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ε IBM ζπγθεληξώλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ IBM SaaS κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο γεληθήο
εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ Πειάηε. Ο Πειάηεο επηβεβαηώλεη
όηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ απαηηνύκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ ε IBM λα πξνβεί ζηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό εληόο ηεο IBM, άιισλ
εηαηξεηώλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνύκαζηε επηρεηξεκαηηθά,
ζπκκνξθνύκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Ζ IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξόζβαζε, ελεκέξσζε, δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ
ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο.
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6.3

Φπήζηερ-Δπιζκέπηερ ηος Πελάηη
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνπο Φξήζηεο-Δπηζθέπηεο (Guest Users) ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο,
ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηεο επζύλεο γηα α) νπνηεζδήπνηε αμηώζεηο εγείξνληαη από ηνπο ΦξήζηεοΔπηζθέπηεο αλαθνξηθά κε ην IBM SaaS, β) ηηο ρξεώζεηο κε ηηο νπνίεο επηβαξύλνληαη νη ΦξήζηεοΔπηζθέπηεο, ή γ) νπνηεζδήπνηε πεξηπηώζεηο θαηάρξεζεο ηνπ IBM SaaS από ηνπο ελ ιόγσ ΦξήζηεοΔπηζθέπηεο. Μπνξεί λα απαηηείηαη ε ζύλαςε κηαο παξερόκελεο από ηελ IBM ειεθηξνληθήο ζύκβαζεο
από ηνπο Φξήζηεο-Δπηζθέπηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ IBM
SaaS.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Οη παξνύζεο Πξνδηαγξαθέο IBM SaaS είλαη γηα ηηο αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS νη νπνίεο κπνξνύλ λα
παξαγγειζνύλ θαη γηα ηηο νπνίεο επηβεβαηώλνληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηώκαηα ρξήζεο ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο
ηνπ Πειάηε.

1.

IBM Multi-Enterprise Relationship Management
Τν IBM Multi-Enterprise Relationship Management παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδεηαη γηα
λα νξγαλώζεη ηελ θνηλόηεηα ησλ εκπνξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ. Δπίζεο παξέρεη απνηειεζκαηηθέο,
απηνεμππεξεηνύκελεο θαη θαηαλεκεκέλεο δηαδηθαζίεο, θαζώο θαη δπλαηόηεηεο παξαθνινύζεζεο θαη
πξνβνιήο ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ Πειάηε κε ηνπο εκπνξηθνύο ηνπ ζπλεξγάηεο. Οη Πειάηεο κπνξνύλ λα
εμνπζηνδνηήζνπλ ηνπο εκπνξηθνύο ηνπο ζπλεξγάηεο θαη άιινπο ηξίηνπο λα απνθηνύλ πξόζβαζε ζην IBM
SaaS γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε ηνλ Πειάηε ή ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS γηα ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε
(σο "Φξήζηεο-Δπηζθέπηεο"). Μέζσ ελόο ππνζηεξηδόκελνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ηνπ Internet, ην
IBM SaaS παξέρεη ζηνπο ελ ιόγσ Φξήζηεο-Δπηζθέπηεο (Guest Users) ε δπλαηόηεηα εμέηαζεο θαη
ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηόηεηεο ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Πειάηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλαιιαγώλ
ηνπ κε ηνπο εκπνξηθνύο ηνπ ζπλεξγάηεο. Τν IBM SaaS παξέρεη ζηνπο Φξήζηεο-Δπηζθέπηεο ηε
δπλαηόηεηα πξνβνιήο πιεξνθνξηώλ, ινγηζκηθνύ θαη ηδεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, παξαζρέζεθαλ,
κεηαθνξηώζεθαλ ή κεηαθέξζεθαλ από ηνλ Πειάηε ή από νπνηνλδήπνηε ρξήζηε πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί
από ηνλ Πειάηε. Σπγθεθξηκέλα, ην IBM SaaS πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
α.

Partner Management (Γιασείπιζη Σςνεπγαηών): επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα ζπκπεξηιάβεη ηνπο
εκπνξηθνύο ηνπ ζπλεξγάηεο ζην IBM SaaS κέζσ ηεο απνζηνιήο πξνζθιήζεσλ πνπ ηνπο
επηηξέπνπλ λα εγγξαθνύλ ζηε δηθή ηνπ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ IBM SaaS. Δπίζεο ηνπ παξέρεηαη
κηα πξνβνιή ζπλεξγάηε (partner-centric view) πνπ επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα δεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
θάζε ζπλεξγάηε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκό ηνπ πειάηε, νη
επαθέο ηνπ γηα δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα, νη επαθέο ηνπ γηα ζέκαηα ρξεζηώλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
έρνπλ απνδνζεί ζην ζπλεξγάηε, θαζώο θαη ε θαηάζηαζε θάζε κίαο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
έρνπλ αλαηεζεί ζην ζπλεξγάηε.

β.

User Management (Γιασείπιζη Φπηζηών): επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ Πειάηε λα πξνζζέηεη
άιινπο ρξήζηεο, θαη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ εκπνξηθνύ ζαο ζπλεξγάηε λα πξνζζέηεη ρξήζηεο ηνπ
νξγαληζκνύ ηνπ ζπλεξγάηε, ζην IBM SaaS κέζσ ηεο απνζηνιήο πξνζθιήζεσλ ζηνπο ελ ιόγσ
ρξήζηεο, ζύκθσλα κε ηηο ηεξαξρηθέο ηνπο δνκέο.

γ.

Engagement through Activities (Απαζσόληζη ζε Γπαζηηπιόηηηερ): παξέρεη έλα πεξηβάιινλ
απηνβνήζεηαο γηα ηε δεκηνπξγία, εθηέιεζε θαη παξαθνινύζεζε δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο θάζεο νξηζκνύ δξαζηεξηνηήησλ, ν Πειάηεο κπνξεί λα νξίζεη ξνέο εξγαζηώλ γηα ηελ
απαζρόιεζε ησλ εκπνξηθώλ ηνπ ζπλεξγαηώλ ζε θαηαλεκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ζρεδηαζκνύ δξαζηεξηνηήησλ (Activity Designer).

δ.

Activity Designer (Σσεδιαζμόρ Γπαζηηπιοηήηων): βνεζά ηνλ Πειάηε θαηά ηε θάζε νξηζκνύ
δξαζηεξηνηήησλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνύ ηνπ ζπλόινπ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο εκπνξηθνύο ηνπ
ζπλεξγάηεο, κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο. Τν εξγαιείν Activity Designer παξέρεη
κηα δηαδξαζηηθή, γξαθηθή νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ξνήο εξγαζηώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζηε
πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζηνλ εκπνξηθό ζπλεξγάηε. Τν εξγαιείν Activity Designer απνηειείηαη από ηα
παξαθάησ ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα:
●

Task flow designer (Σρεδηαζκόο ξνήο εξγαζηώλ) – γηα ηνλ νξηζκό ηεο ξνήο εξγαζηώλ.

●

Dialog flow designer (Σρεδηαζκόο ξνήο παξαζύξσλ δηαιόγνπ) – γηα ηνλ νξηζκό ηεο ξνήο
παξαζύξσλ δηαιόγνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.

●

Dialog appearance designer (Σρεδηαζκόο εκθάληζεο παξαζύξσλ δηαιόγνπ) – γηα ηνλ νξηζκό
ηεο εκθάληζεο ησλ παξαζύξσλ δηαιόγνπ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηνλ εκπνξηθό ζπλεξγάηε.
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2.

ε.

Partner Attributes (Φαπακηηπιζηικά Σςνεπγάηη): ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνύλ λα
δεκηνπξγεζνύλ θαη λα απνδνζνύλ ζε ζπλεξγάηεο γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη θαηάηκεζε κηαο
βάζεο εκπνξηθώλ ζπλεξγαηώλ. Οη εκπνξηθνί ζπλεξγάηεο κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ ζε νκάδεο
ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν Πειάηεο, όπσο π.ρ. αλά επηρεηξεκαηηθό θιάδν, αλά κέγεζνο
νξγαληζκνύ, αλά θαηεγνξία πξντόλησλ, αλά πεξηνρή, βάζεη ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θ.ν.θ. Τα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλεξγαηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο θαηά ηελ εμάπισζε (rollout) κηαο
δξαζηεξηόηεηαο, γηα ηνλ πην εύθνιν πξνζδηνξηζκό ησλ ζπλεξγαηώλ ζηνπο νπνίνπο ν Πειάηεο ζέιεη
λα ζηείιεη κηα πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηε δξαζηεξηόηεηα.

ζη.

Activity Rollout (Δξάπλωζη Γπαζηηπιόηηηαρ): επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα παξνπζηάζεη κηα λέα
δξαζηεξηόηεηα ζηνπο εκπνξηθνύο ηνπ ζπλεξγάηεο. Ζ ιεηηνπξγία εμάπισζεο δξαζηεξηόηεηαο ζαο
επηηξέπεη λα νξίζεηε έλα όλνκα γηα ηε δξαζηεξηόηεηα, λα επηιέμεηε κηα νκάδα εκπνξηθώλ
ζπλεξγάησλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δξαζηεξηόηεηα, λα θαζνξίζεηε ηε δηάξθεηα ηεο
δξαζηεξηόηεηαο θαη λα νξίζεηε ζεκεία ειέγρνπ γηα ην ζπλεξγάηε πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
πξνόδνπ ηεο δξαζηεξηόηεηαο.

δ.

Partner Interface (Γιεπαθή Σςνεπγάηη): επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ελόο εκπνξηθνύ ζπλεξγάηε ζε
κηα δξαζηεξηόηεηα κέζσ ελόο πεξηβάιινληνο απηνβνήζεηαο. Τν πεξηβάιινλ απηνβνήζεηαο επηηξέπεη
ζηνπο εκπνξηθνύο ζπλεξγάηεο πνπ ν Πειάηεο έρεη επηιέμεη σο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα δξαζηεξηόηεηα
θαη νη νπνίνη έρνπλ εηδνπνηεζεί γηα ηε λέα δξαζηεξηόηεηα, λα ζπκκεηάζρνπλ αθνινπζώληαο ηα
βήκαηα πνπ έρνπλ νξηζηεί από ηνλ Πειάηε θαηά ηε θάζε νξηζκνύ ηεο δξαζηεξηόηεηαο.

ε.

Activity Monitoring (Παπακολούθηζη Γπαζηηπιόηηηαρ): επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα
παξαθνινπζεί ηελ πξόνδν κηαο δξαζηεξηόηεηαο ζε κηα νζόλε όπνπ πξνβάιιεηαη κηα ζύλνςε ηεο
θαηάζηαζεο πξνόδνπ θάζε εκπνξηθνύ ζπλεξγάηε ζε ζπιινγηθή βάζε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα δεί ηηο
επηηπρίεο, ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ηηο απνηπρίεο ζηε ξνή εξγαζηώλ γηα ηνπο εκπνξηθνύο ηνπ
ζπλεξγάηεο ζε ζπιινγηθή βάζε. Δπίζεο κπνξείηε λα δεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόνδν
ελόο εκπνξηθνύ ζπλεξγάηε εμεηάδνληαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηα βήκαηα πνπ έρεη νινθιεξώζεη ν
ζπλεξγάηεο θαη ηα βήκαηα πνπ εθθξεκνύλ αθόκα. Ο εκπνξηθόο ζπλεξγάηεο κπνξεί λα δεη ηηο ίδηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε πξνόδνπ κηαο δξαζηεξηόηεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ Πειάηε.

ζ.

Activity Approval (Έγκπιζη Γπαζηηπιόηηηαρ): επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα εμεηάδεη ηα βήκαηα ζε
κηα δξαζηεξηόηεηα γηα ηα νπνία ν Πειάηεο έρεη νξίζεη όηη απαηηείηαη ε έγθξηζή ηνπ πξηλ ηε κεηάβαζε
ηνπ ζπλεξγάηε ζηα επόκελα βήκαηα κηαο δξαζηεξηόηεηαο.

η.

Secure and Flexible Infrastructure (Αζθαλήρ και Δςέλικηη Υποδομή): πεξηιακβάλεη έλα
ιεηηνπξγηθό ηκήκα ελνπνίεζεο REST API πνπ επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα ελνπνηήζεη ηα ζπζηήκαηα
νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο (systems of record) ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ καδί κε άιιεο ππεξεζίεο θαη
εθαξκνγέο ζην IBM MRM. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο API ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία κηαο
δξαζηεξηόηεηαο. Τν IBM MRM πεξηιακβάλεη κηα επηινγή παξακεηξνπνίεζεο API σο ηκήκα ηεο
ιεηηνπξγίαο ζρεδηαζκνύ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.

ηα.

File Sharing (Κοινή Φπήζη Απσείων): παξέρεη ζηνλ Πειάηε θαη ηνπο εκπνξηθνύο ηνπ ζπλεξγάηεο
ηε δπλαηόηεηα κεηαθόξησζεο (upload) θαη θνηλήο ρξήζεο αξρείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε
εθηεινύκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαθόξησζεο αξρείσλ
εηθόλαο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηθήο ηνπ πεξίπησζεο ρξήζεο
ηνπ IBM SaaS. Δπίζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε ιεηηνπξγία ζρεδηαζκνύ δξαζηεξηνηήησλ.
Τν ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ αξρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από θνηλνύ από ηνλ Πειάηε θαη ηνπο
εκπνξηθνύο ηνπ ζπλεξγάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 750 GB.

ηβ.

Testing and Improvements (Γιενέπγεια Γοκιμών και Βεληιώζειρ): παξέρεη ζηελ IBM ηε
δπλαηόηεηα λα πξνβαίλεη (α) ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε αλώλπκσλ, ζπλαζξνηζηηθώλ, πεξηιεπηηθώλ
δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS από ηνλ Πειάηε, (β) ζηε ζύληαμε αλαθνξώλ,
κειεηώλ, αλαιύζεσλ θαη άιισλ πξντόλησλ εξγαζίαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ελ ιόγσ ζπιινγή
θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ (από θνηλνύ, ηα "Σπιιερζέληα δεδνκέλα"), θαη (γ) ζηελ αληηγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε ζε έλαλ εμππεξεηεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κε παξαγσγηθνύο ζθνπνύο
εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IBM SaaS, γηα ηνλ απνθιεηζηηθό ζθνπό ηεο δηελέξγεηαο δνθηκώλ θαη
ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο πξντόλησλ IBM γηα 180 ην πνιύ εκέξεο. Ζ IBM δηαηεξεί όια ηα
δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο επί ησλ Σπιιερζέλησλ Γεδνκέλσλ.

Πποαιπεηικέρ Υπηπεζίερ
α.

Ζ πξνζθνξά IBM Multi-Enterprise Relationship Management Premium Data Add On παξέρεη
ζηνλ Πειάηε έλα πξόζζεην επίπεδν θαηάηκεζεο δεδνκέλσλ κε απνθιεηζηηθή επεμεξγαζία θαη
δηαρσξηζκό εθαξκνγώλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ κέζσ εηθνληθώλ δηθηύσλ LAN.
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β.

3.

Ζ πξνζθνξά IBM Multi-Enterprise Relationship Management Additional Data Retention 1 Year
παξέρεη ζην Πειάηε ηε δπλαηόηεηα δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ γηα κηα πξνθαζνξηζκέλε
πεξίνδν παξάηεζεο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα παξαηαζεί κε
ρξνληθά δηαζηήκαηα ελόο έηνπο. Ζ ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία παξαηείλεηαη ε
δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ πεξηπηώζεσλ
ρξήζεο απηήο ηεο πξναηξεηηθήο ππεξεζίαο πνπ απέθηεζε ν Πειάηεο, όπσο νξίδεηαη ζηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε.

Πεπιοπιζμοί ηος IBM SaaS
Τν IBM SaaS δελ πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
α.

Γηθηπαθνύο ηόπνπο ηξίησλ πνπ δηαζπλδένληαη ή θαζίζηαληαη πξνζβάζηκνη από ην IBM SaaS κέζσ
ησλ νπνίσλ ν Πειάηεο ή έλαο Φξήζηεο ηνπ IBM SaaS κεηαδίδεη Πεξηερόκελν ζε έλα δηθηπαθό ηόπν
ή άιιε ππεξεζία ηξίηνπ πνπ δηαζπλδέεηαη ή θαζίζηαηαη πξνζβάζηκε από ην IBM SaaS.

β.

Πόξνπο ηνπ Πειάηε πνπ απαηηνύληαη από ηελ ΗΒΜ γηα ηελ παξνρή ηνπ IBM SaaS,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, ηεο εμαζθάιηζεο επαξθνύο πξόζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα, ζηηο
πιεξνθνξίεο, ζην πξνζσπηθό θαη ζηνπο πόξνπο ηνπ Πειάηε θαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ άιισλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ Πειάηε ζηα πιαίζηα ηεο πξναγσγήο ησλ Υπεξεζηώλ Πξνεηνηκαζίαο. Οη ελ ιόγσ
ππνρξεώζεηο ηνπ Πειάηε ζα εθπιεξνύληαη ρσξίο ρξέσζε πξνο ηελ IBM. Ζ IBM δελ θέξεη επζύλε
γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή, ή γηα ηε κε παξνρή, Υπεξεζηώλ Πξνεηνηκαζίαο ε
νπνία νθείιεηαη ζε θαζπζηέξεζε εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ζηελ εθπιήξσζε ππνρξεώζεώλ ηνπ
αλαθνξηθά κε ηηο Υπεξεζίεο Πξνεηνηκαζίαο.

γ.

Τελ αζθάιεηα ηνπ Πειάηε, θαζώο ν Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη όηη θάζε Φξήζηεο ηνπ
IBM SaaS πξνζηαηεύεη ηελ ηαπηόηεηα θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα ην ινγαξηαζκό ηνπ θαη ειέγρεη
ην πνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε έλα Λνγαξηαζκό Φξήζηε ηνπ IBM SaaS ή λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην IBM SaaS γηα ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε.
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Σύμβαζη Δπιπέδος Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθόινπζε ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε δηαζεζηκόηεηα
ηνπ IBM SaaS. Απνδέρεζηε όηη ε Σύκβαζε SLA δελ ζπληζηά εγγύεζε πξνο εζάο.

1.

2.

Οπιζμοί
α.

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

β.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη από εζάο πξνο ηελ IBM ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
ηεο Σύκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεύρζεθε θάπνην Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα
ελόο Σπκβαηηθνύ Μήλα.

γ.

"Σπκβαηηθόο Μήλαο" (Contracted Month) είλαη θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθόο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ ηνπ IBM SaaS, αξρίδνληαο από ηηο 12.00 π.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Ζ.Π.Α. ηελ
πξώηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Ζ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

δ.

"Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη
δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ην IBM SaaS θαη θαλέλαο από ηνπο ρξήζηεο
ζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο πηπρέο ηνπ IBM SaaS γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνύκελα δηθαηώκαηα. Σην Φξόλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ην IBM SaaS δελ είλαη δηαζέζηκν εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε από ηα αθόινπζα
ζπκβάληα:
●

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο.

●

Σπκβάληα ή αηηίεο πέξαλ από ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζύλδεζε κε ην Internet θ.ν.θ.).

●

Πξνβιήκαηα κε ηηο δηθέο ζαο εθαξκνγέο, εμνπιηζκό ή δεδνκέλα ή κε εθαξκνγέο, εμνπιηζκό ή
δεδνκέλα ηξίησλ

●

Με ζπκκόξθσζε εθ κέξνπο ζαο κε ηηο απαηηνύκελεο δηακνξθώζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδόκελεο πιαηθόξκεο γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία.

●

Σπκκόξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξέρεηε ζηελ
IBM ή παξέρνληαη από θάπνην ηξίην κέξνο ζηελ ΗΒΜ γηα ινγαξηαζκό ζαο.

ε.

"Σπκβάλ" (Event) είλαη κηα πεξίζηαζε ή ζύλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελόο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Υπεξεζηώλ.

ζη.

"Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηώλ" (Service Level) είλαη ην πξόηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
Σύκβαζε SLA.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
α.

Γηα λα εγείξεηε κηα Αμίσζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκόηεηαο 1 (όπσο νξίδεηαη παξαθάησ ζην άξζξν Τερληθή Υπνζηήξημε) γηα θάζε Σπκβάλ ζην
Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ
παξαηεξείηε γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο ηνπ Σπκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο
Υπεξεζίαο. Θα πξέπεη λα παξέρεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Σπκβάλ
θαη λα παξέρεηε εύινγε βνήζεηα ζηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ Σπκβάληνο.

β.

Πξέπεη λα εγείξεηε ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηε ιήμε ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο.

γ.

Οη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο ζα βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν
νπνίνο ζα κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθέξεηε όηη ππνζηήθαηε γηα πξώηε θνξά ηηο
επηπηώζεηο ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ
πςειόηεξε ηζρύνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο
Υπεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ
IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα παξέρεη πεξηζζόηεξεο από κία Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο γηα ην ίδην
Σπκβάλ ζηνλ ίδην Σπκβαηηθό Μήλα.
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δ.

3.

Τν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Γηαζεζηκόηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε Σπκβαηηθό Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην 10 ηνηο εθαηόλ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο
ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ην IBM SaaS.

Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Γηαζεζηκόηεηα ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ Μήλα
Γιαθεζιμόηηηα
(καηά ηη διάπκεια ενόρ Σςμβαηικού Μήνα)

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

< 99,0%

2%

< 97,0%

5%

< 95,0%

10%

Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθόο αξηζκόο
ιεπηώλ ζε έλα Σπκβαηηθό Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα, δηαηξνύκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην
Σπκβαηηθό Μήλα.
Παξάδεηγκα: Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 500 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ
Μήλα
Σύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 500 ιεπηά Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.700 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 98,8% Γηαζεζηκόηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα

Σύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά

4.

Δξαιπέζειρ
Ζ παξνύζα Σύκβαζε SLA δηαηίζεηαη κόλν ζε Πειάηεο ηεο IBM. Ζ παξνύζα Σύκβαζε SLA δελ ηζρύεη γηα
ηα εμήο:
●

Δθδόζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο Υπεξεζηώλ.

●

Με παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά,
πεξηβαιιόλησλ δηελέξγεηαο δνθηκώλ, απνθαηάζηαζεο κεηά από θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο ή αλάπηπμεο.

●

Αμηώζεηο πνπ εγείξνληαη από ρξήζηεο ηνπ Πειάηε ηεο IBM, επηζθέπηεο, ζπκκεηέρνληεο θαη
εγθεθξηκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ IBM SaaS.

Σημανηικό: Οη παξόληεο Όξνη Φξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ησλ παξόλησλ Όξσλ Φξήζεο ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ
αγγιηθνύ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθό θείκελν ππεξηζρύεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν
δελ έρεηε πξόζβαζε ζην αγγιηθό θείκελν, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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