Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Security Trusteer Fraud Protection
Οη Όξνη Υξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινχληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν "Όξνη Υξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα
πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν "Όξνη
Υξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί Όξνη" ("Γεληθνί Όξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρχνπλ ησλ
Γεληθψλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
παξφληεο Όξνπο Υξήζεο.
Οη Όξνη Υξήζεο δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνχο
χκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("χκβαζε"), νη νπνίνη απφ θνηλνχ κε ηνπο Όξνπο Υξήζεο ζπληζηνχλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

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

1.1

1.2

Πποζθοπέρ IBM SaaS για ηο Rapport
●

IBM Security Trusteer Rapport for Business

●

IBM Security Trusteer Rapport for Business Premium Support

●

IBM Security Trusteer Rapport for Retail

●

IBM Security Trusteer Rapport for Retail Premium Support

●

IBM Security Trusteer Rapport Fraud Feeds for Business

●

IBM Security Trusteer Rapport Fraud Feeds for Business Premium Support

●

IBM Security Trusteer Rapport Fraud Feeds for Retail

●

IBM Security Trusteer Rapport Fraud Feeds for Retail Premium Support

●

IBM Security Trusteer Rapport Phishing Protection for Business

●

IBM Security Trusteer Rapport Phishing Protection for Business Premium Support

●

IBM Security Trusteer Rapport Phishing Protection for Retail

●

IBM Security Trusteer Rapport Phishing Protection for Retail Premium Support

●

IBM Security Trusteer Rapport Mandatory Service for Business

●

IBM Security Trusteer Rapport Mandatory Service for Retail

Πποζθοπέρ IBM SaaS για ηο Pinpoint
●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Standard Edition

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Standard Edition Premium Support

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Standard Edition

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Standard Edition Premium Support

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Advanced Edition

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Advanced Edition Premium Support

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Advanced Edition

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Advanced Edition Premium Support

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Business

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Business Premium Support

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Retail

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Retail Premium Support
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1.3

2.

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Business Mobile

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Business Mobile Premium Support

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Retail Mobile

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Retail Mobile Premium Support

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy for Business

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy for Business Premium Support

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy for Retail

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy for Retail Premium Support

●

IBM Security Trusteer Rapport Remediation for Retail

●

IBM Security Trusteer Rapport Remediation for Retail Premium Support

Πποζθοπέρ IBM SaaS για ηο Mobile
●

IBM Security Trusteer Mobile SDK for Business

●

IBM Security Trusteer Mobile SDK for Retail

●

IBM Security Trusteer Mobile Browser for Business

●

IBM Security Trusteer Mobile Browser for Business Premium Support

●

IBM Security Trusteer Mobile Browser for Retail

●

IBM Security Trusteer Mobile Browser for Retail Premium Support

Μεηπικά ςζηήμαηα Υπέωζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελφο απφ ηα αθφινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

Γικαιούμενορ ςμμεηέσων (Eligible Participant) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα παξάδνζεο ππεξεζηψλ πνπ βξίζθεηαη ππφ ηε
δηαρείξηζε ή παξαθνινχζεζε ηνπ IBM SaaS ζεσξείηαη Γηθαηνχκελνο πκκεηέρσλ. Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ πνπ
βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ή παξαθνινχζεζε ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
Κάζε πξφγξακκα παξάδνζεο ππεξεζηψλ πνπ βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ IBM SaaS αλαιχεηαη
ρσξηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη καδί κε ηα άιια πξνγξάκκαηα. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνγξάκκαηα παξάδνζεο
ππεξεζηψλ πξέπεη λα απνθηήζνπλ ρσξηζηά δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά.
Γηα απηέο ηηο πξνζθνξέο, έλα πξφγξακκα παξάδνζεο ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη κία κεκνλσκέλε
Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή Δθαξκνγή Ληαληθήο ηνπ Πειάηε κε κηα θχξηα νζφλε ζχλδεζεο θαη ηηο
αληίζηνηρεο ζειίδεο γηα θάζε Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή Δθαξκνγή Ληαληθήο. Γηθαηνχκελνο
πκκεηέρσλ είλαη έλαο ηειηθφο ρξήζηεο ηνπ Πειάηε ν νπνίνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηαπηφηεηαο γηα ηε
ζχλδεζε ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή ζηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο.

β.

ςζκεςή Πελάηη (Client Device) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί
ην IBM SaaS. πζθεπή Πειάηε (Client Device) είλαη κηα κεκνλσκέλε ππνινγηζηηθή ζπζθεπή, έλαο
εμεηδηθεπκέλνο αηζζεηήξαο ή κηα ζπζθεπή ηειεκεηξηθήο πνπ δεηά λα εθηειεζηεί ή ιακβάλεη γηα
εθηέιεζε έλα ζχλνιν εληνιψλ, δηαδηθαζηψλ ή εθαξκνγψλ απφ ή παξέρεη δεδνκέλα ζε έλα άιιν
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζπλήζσο απνθαιείηαη εμππεξεηεηήο (server), ή θαηά άιινλ ηξφπν
ειέγρεηαη απφ έλαλ εμππεξεηεηή. Πεξηζζφηεξεο απφ κία πζθεπέο Πειάηε κπνξεί λα έρνπλ θνηλή
πξφζβαζε ζε έλαλ θνηλφ εμππεξεηεηή. Μηα πζθεπή Πειάηε κπνξεί λα έρεη θάπνηεο δπλαηφηεηεο
επεμεξγαζίαο ή κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ έλα
ρξήζηε. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα θάζε πζθεπή Πειάηε ζηελ νπνία
εθηειείηαη ην IBM SaaS, παξέρεη δεδνκέλα ζην IBM SaaS, ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
απφ ην IBM SaaS ή θαηά άιινλ ηξφπν απνθηά πξφζβαζε ζην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
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3.

Υπεώζειρ και Σιμολόγηζη
Σν πιεξσηέν πνζφ γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.1

Υπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
ην Έγγξαθν πλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

4.

ςμμόπθωζη και Έλεγσορ
Η πξφζβαζε ζηηο πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Fraud Protection ππφθεηηαη ζε έλα κέγηζην αξηζκφ
Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ ή πζθεπψλ Πειάηε, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο. Ο
Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη ν αξηζκφο Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ ή πζθεπψλ Πειάηε
ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε πνζφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.
Δλδέρεηαη λα δηεμαρζεί έιεγρνο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε κέγηζηε πνζφηεηα
Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ ή πζθεπψλ Πειάηε.

5.

Δπιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος ςνδπομήρ ηος IBM SaaS
ην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεψλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηφδνπ πλδξνκήο, νξίδνληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

5.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
Δάλ ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο 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 πλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθφο πλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο πλδξνκήο αλαλεψλεηαη απηφκαηα είηε γηα πεξίνδν ελφο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν πλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

5.2

ςνεσόμενη Σιμολόγηζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο 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 πλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90)
εκεξψλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθχξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθχξσζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ
Πειάηε, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεψζεηο πξφζβαζεο έσο ην κήλα θαηά
ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ε αθχξσζε.

5.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε δειψλεηαη φηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρχο ηνπ
IBM SaaS ζα παχζεη κε ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο 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
πλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν πλδξνκήο.

6.

Σεσνική Τποζηήπιξη
Γηαηίζεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ην IBM SaaS ζηνλ Πειάηε θαη ηνπο Γηθαηνχκελνπο πκκεηέρνληέο ηνπ
ψζηε λα βνεζνχληαη ζηελ εθ κέξνπο ηνπο ρξήζε ηνπ IBM SaaS.
Πεξηιακβάλεηαη Σππηθή Τπνζηήξημε (Standard Support) ζηελ ζπλδξνκή γηα φιεο ηηο πξνζθνξέο. Σν
Trusteer Rapport Mandatory Service, πνπ απνηειεί πξφζζεηε ππεξεζία (add-on) ηνπ Trusteer Rapport,
έρεη σο πξναπαηηνχκελν ηε ιήςε Τπνζηήξημεο επηπέδνπ Premium γηα ηε βαζηθή ζπλδξνκή ηνπ Trusteer
Rapport.
Γηα θάζε πξνζθνξά IBM SaaS δηαηίζεηαη κηα ζπλδξνκή Τπνζηήξημεο επηπέδνπ Premium έλαληη
πξφζζεηεο ρξέσζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ πξνζθνξψλ IBM Security Trusteer Mobile SDK θαη IBM
Security Trusteer Rapport Mandatory Service.
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Σςπική Τποζηήπιξη (Standard Support):
●

Τπνζηήξημε απφ 8 π.κ. - 5 κ.κ., ηνπηθή ψξα.

●

Οη Πειάηεο θαη νη Γηθαηνχκελνη πκκεηέρνληέο ηνπο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά δειηία
ππνζηήξημεο (support tickets), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο ηνπ SaaS (Software
as a Service [SaaS] Support Handbook).

●

Οη Πειάηεο κπνξνχλ λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ Πχιε Τπνζηήξημεο Πειαηψλ (Client Support
Portal) γηα εηδνπνηήζεηο, έγγξαθα, αλαθνξέο πεξηπηψζεσλ θαη απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο
ζηε δηεχζπλζε: http://www-01.ibm.com/software/security/trusteer/support/.

●

Γηα επηινγέο ππνζηήξημεο θαη ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο ηνπ SaaS (IBM
Software as a Service [SaaS] Support Handbook): http://www01.ibm.com/software/support/handbook.html.

Τποζηήπιξη επιπέδος Premium (Premium Support):
●

Τπνζηήξημε 24x7 γηα φινπο ηνπο βαζκνχο θξηζηκφηεηαο.

●

Οη Πειάηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ππνζηήξημε απεπζείαο κέζσ ηειεθψλνπ.

●

Οη Πειάηεο θαη νη Γηθαηνχκελνη πκκεηέρνληέο ηνπο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά δειηία
ππνζηήξημεο (support tickets), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο ηνπ SaaS (Software
as a Service [SaaS] Support Handbook).

●

Οη Πειάηεο κπνξνχλ λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ Πχιε Τπνζηήξημεο Πειαηψλ (Client Support
Portal) γηα εηδνπνηήζεηο, έγγξαθα, αλαθνξέο πεξηπηψζεσλ θαη απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο
ζηε δηεχζπλζε: http://www-01.ibm.com/software/security/trusteer/support/.

●

Γηα επηινγέο ππνζηήξημεο θαη ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο ηνπ SaaS (IBM
Software as a Service [SaaS] Support Handbook): http://www01.ibm.com/software/support/handbook.html.

7.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

7.1

ςμμόπθωζη με ηο Safe Harbor
Η IBM ζπκκνξθψλεηαη κε ην Πιαίζην Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Η.Π.Α. - Δ.Δ., ην νπνίν
αλαπηχρζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή. Σα πξντφληα IBM Security Trusteer πεξηιακβάλνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε Safe Harbor Η.Π.Α. Δ.Δ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πιαίζην Αξρψλ Safe Harbor θαη ηε ιίζηα εηαηξεηψλ κε
πηζηνπνίεζε Safe Harbor, βι. http://export.gov/safeharbor/.

7.2

Αύξηζη Δηήζιαρ Υπέωζηρ ςνδπομήρ Πελάηη
Η IBM δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ρξέσζεο ζπλδξνκήο γηα ην IBM
SaaS φρη ζπρλφηεξα απφ θάζε δψδεθα (12) κήλεο θαηά έλα πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΙΒΜ θαη
δελ ζα ππεξβαίλεη ην 3%. Η αλαπξνζαξκνγή ηεο ρξέσζεο ζπλδξνκήο ζα ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ
εκεξνκελία επεηείνπ ηεο αξρηθήο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ θάιπςεο. Η ελ ιφγσ
αλαπξνζαξκνγή ηεο ρξέσζεο δελ ζπλεπάγεηαη θακία αιιαγή ζηα δηθαηψκαηα ηνπ Πειάηε λα
ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS ή ζην κεηξηθφ ζχζηεκα ρξέσζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ απνθηά ην IBM SaaS. Οη
Δκπνξηθνί πλεξγάηεο ηεο IBM είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηελ IBM θαη απνθαζίδνπλ κνλνκεξψο γηα ηηο δηθέο
ηνπο ηηκέο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο.

7.3

Τποζηήπιξη Δπιπέδος Premium (Premium Support)
Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη Τπνζηήξημε επηπέδνπ Premium κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο IBM SaaS γηα
ηηο νπνίεο ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά Premium Support.

7.4

Νόμιμη Υπήζη και ςναίνεζη
Δξοςζιοδόηηζη για ηη ςλλογή και Δπεξεπγαζία Γεδομένων
Σν IBM SaaS έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζά ηνλ Πειάηε λα εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ
θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Σν IBM SaaS ζα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ Γηθαηνχκελνπο πκκεηέρνληεο θαη
πζθεπέο Πειάηε πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο ή ηηο Δθαξκνγέο Ληαληθήο γηα ηηο
νπνίεο ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο
IBM SaaS. Σν IBM SaaS ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο, είηε κεκνλσκέλεο είηε ζε ζπλδπαζκφ, κπνξεί
λα ζεσξνχληαη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζε νξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο. Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα (Personal Data) είλαη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ
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πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ, φπσο π.ρ. έλα φλνκα, κηα δηεχζπλζε email,
κηα δηεχζπλζε νηθίαο ή έλαο αξηζκφο ηειεθψλνπ, νη νπνίεο παξέρνληαη ζηελ IBM γηα ηελ απνζήθεπζε,
επεμεξγαζία ή δηαβίβαζή ηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε.
Οη πξαθηηθέο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κπνξεί λα ελεκεξψλνληαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ IBM SaaS. Έλα έγγξαθν ζην νπνίν παξέρεηαη κηα πιήξεο πεξηγξαθή ησλ
πξαθηηθψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ελεκεξψλεηαη φπνηε είλαη απαξαίηεην θαη δηαηίζεηαη
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ IBM λα ζπιιέγεη απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο επεμεξγάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ Γηαζπλνξηαθέο Γηαβηβάζεηο
θαη Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο, θαη ηνπ άξζξνπ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ ηεο ελφηεηαο Γεληθνί Όξνη ησλ
Όξσλ Υξήζεο.
Για πποζθοπέρ IBM Security Trusteer Pinpoint:
ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη δηεπζχλζεηο IP ρξεζηψλ, ηαπηφηεηεο ρξήζηε
(user IDs) θξππηνγξαθεκέλεο ή θαηαθεξκαηηζκέλεο κέζσ κνλφδξνκσλ ζπλαξηήζεσλ θαηαθεξκαηηζκνχ
(one-way hash), cookies ηνκέα (domain cookies) αλ δελ έρνπλ θηιηξαξηζηεί, επηζθέςεηο ζε
πξνζηαηεπφκελεο Δθαξκνγέο θαη δηθηπαθνχο ηφπνπο phishing, πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε, θαη
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο phishing.
Για πποζθοπέρ IBM Security Trusteer Mobile SDK και IBM Security Trusteer Mobile Browser:
ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη δηεπζχλζεηο IP ρξεζηψλ, ηαπηφηεηεο ρξήζηε
(user IDs) θξππηνγξαθεκέλεο ή θαηαθεξκαηηζκέλεο κέζσ κνλφδξνκσλ ζπλαξηήζεσλ θαηαθεξκαηηζκνχ
(one-way hash), πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε, επηζθέςεηο ζε πξνζηαηεπφκελεο Δθαξκνγέο,
πιεξνθνξίεο γηα θάξηεο SIM, νλφκαηα ζπζθεπψλ θαη πιεξνθνξίεο πηζηφηεηαο πειαηψλ.
Για πποζθοπέρ IBM Security Trusteer Rapport:
ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη δηεπζχλζεηο IP ρξεζηψλ, ηαπηφηεηεο ρξήζηε
(user IDs) θξππηνγξαθεκέλεο ή θαηαθεξκαηηζκέλεο κέζσ κνλφδξνκσλ ζπλαξηήζεσλ θαηαθεξκαηηζκνχ
(one-way hash), πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο, νλφκαηα ρξεζηψλ θαη δηεπζχλζεηο email πνπ έρνπλ παξαζρεζεί
ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΙΒΜ γηα ηελ ππνζηήξημε πειαηψλ, πιεξνθνξίεο πηζηφηεηαο
πειαηψλ, θξππηνγξαθεκέλνη θσδηθνί πξφζβαζεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε
πξνζηαηεπφκελνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, επηζθέςεηο ζε πξνζηαηεπφκελεο Δθαξκνγέο θαη δηθηπαθνχο
ηφπνπο phishing, θξππηνγξαθεκέλνη αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαη αξρεία θαη δεδνκέλα πνπ
ζπιιέρζεθαλ εμ απνζηάζεσο απφ πξνζσπηθφ ηεο IBM γηα ηελ εμέηαζε ελδερφκελνπ επηβιαβνχο θψδηθα,
θαθφβνπισλ δξαζηεξηνηήησλ ή δπζιεηηνπξγηψλ.
Δνημεπωμένη ςναίνεζη από ηα Ππόζωπα ζηα οποία αναθέπονηαι ηα Γεδομένα:
Η ρξήζε ηνπ παξφληνο IBM SaaS κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε δηάθνξνπο λφκνπο ή θαλνληζκνχο. Σν IBM
SaaS επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα λφκηκνπο ζθνπνχο θαη κε λφκηκν ηξφπν. Ο Πειάηεο
ζπκθσλεί λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη πνιηηηθέο
θαη αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ελ ιφγσ λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη
πνιηηηθέο.
Για πποζθοπέρ IBM Security Trusteer Pinpoint και IBM Security Trusteer Mobile SDK:
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη έρεη απνθηήζεη ή ζα απνθηήζεη νπνηεζδήπνηε απαηηνχκελεο πιήξσο
ελεκεξσκέλεο ζπλαηλέζεηο, άδεηεο ή δηθαηψκαηα ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε λφκηκε
ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη λα επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ IBM
κέζσ ηνπ IBM SaaS.
Για πποζθοπέρ IBM Security Trusteer Rapport και IBM Security Trusteer Mobile Browser:
Ο Πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ IBM λα απνθηήζεη ηηο απαηηνχκελεο πιήξσο ελεκεξσκέλεο ζπλαηλέζεηο
πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε λφκηκε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ
πιεξνθνξηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε χκβαζε Άδεηαο Υξήζεο Σειηθνχ Υξήζηε πνπ δηαηίζεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα https://www.trusteer.com/support/end-user-license-agreement. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο
απνθαζίζεη φηη ν ίδηνο (θαη φρη ε IBM) αλαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο αλαθνξηθά
κε ηηο απαηηνχκελεο ζπλαηλέζεηο, ν Πειάηεο ζπκθσλεί φηη έρεη απνθηήζεη ή ζα απνθηήζεη νπνηεζδήπνηε
απαηηνχκελεο πιήξσο ελεκεξσκέλεο ζπλαηλέζεηο, άδεηεο ή δηθαηψκαηα ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε λφκηκε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη λα επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηελ IBM σο εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (data processor) ηνπ Πειάηε
κέζσ ηνπ IBM SaaS.
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7.5

Γιαζςνοπιακέρ Γιαβιβάζειρ
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
λφκνπο θαη απαηηήζεηο, δηακέζνπ θξαηηθψλ ζπλφξσλ κέζσ εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία (processors) θαη
ππεξγνιάβσλ επεμεξγαζίαο (subprocessors) ζηηο αθφινπζεο ρψξεο εθηφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ θαη ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο ρψξεο πνπ παξέρνπλ επαξθή
επίπεδα πξνζηαζίαο: ζηηο ΗΠΑ.

7.6

Πποζηαζία Γεδομένων Πποζωπικού Υαπακηήπα
Δάλ ν Πειάηεο θαηαζηήζεη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα δηαζέζηκα ζην IBM SaaS ζηα Κξάηε-Μέιε
ηεο ΔΔ, ζηελ Ιζιαλδία, ζην Ληρηελζηάηλ, ζηε Ννξβεγία ή ζηελ Διβεηία, ή εάλ ν Πειάηεο έρεη
Γηθαηνχκελνπο πκκεηέρνληεο ή πζθεπέο Πειάηε ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο, ηφηε ν Πειάηεο σο κνλαδηθφο
ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο (controller) νξίδεη ηελ ΙΒΜ σο εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία (processor) γηα ηελ
επεμεξγαζία (σο νη ελ ιφγσ φξνη νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ ηεο ΔΔ) Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα. Η IBM ζα επεμεξγάδεηαη ηέηνηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα κφλν ζην βαζκφ πνπ
απαηηείηαη γηα λα θαηαζηεί δηαζέζηκε ε πξνζθνξά IBM SaaS ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο απφ ηελ ΙΒΜ
πεξηγξαθέο ηνπ IBM SaaS θαη ν Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηθέο ηνπ νδεγίεο. Η IBM ζα παξέρεη εχινγε εθ ησλ πξνηέξσλ εηδνπνίεζε εάλ ε IBM πξνβεί ζε νπζηψδε
αιιαγή ζηελ ηνπνζεζία επεμεξγαζίαο ή ζηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα
ζην πιαίζην ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ ηξέρνπζα Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ ελ
ιφγσ IBM SaaS, παξέρνληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηελ IBM εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε IBM θνηλνπνηεί ηελ ελ ιφγσ αιιαγή ζηνλ Πειάηε. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε
IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, δηακέζνπ θξαηηθψλ ζπλφξσλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ εθηεινχλησλ
ηελ επεμεξγαζία (processors) θαη ππεξγνιάβσλ επεμεξγαζίαο (sub-processors):
Όνομα Δκηελούνηορ ηην
Δπεξεπγαζία/Τπεπγολάβος
Δπεξεπγαζίαρ

Ρόλορ (Δκηελών ηην Δπεξεπγαζία
ή Τπεπγολάβορ Δπεξεπγαζίαρ)

πκβαιιφκελν λνκηθφ πξφζσπν IBM Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία

Σοποθεζία*

Όπσο δειψλεηαη ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο

Amazon Web Services LLC

Τπεξγνιάβνο Δπεμεξγαζίαο

410 Terry Ave. N
Seattle, WA 98109
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο

Connectria Corp.

Τπεξγνιάβνο Δπεμεξγαζίαο

10845 Olive Blvd., Suite 300
St. Louis, MO 63141
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο

IBM Israel Ltd.

Τπεξγνιάβνο Δπεμεξγαζίαο

94 Derech Em-Hamoshavot
49527 Petach-Tikva
Ιζξαήι

IBM Corp

Τπεξγνιάβνο Δπεμεξγαζίαο

1 New Orchard Rd.
Armonk, NY 10504
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο

Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, λα θάλεη αιιαγέο ζηελ αλσηέξσ
ιίζηα ρσξψλ φηαλ επιφγσο ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή ηνπ IBM SaaS.
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ Γεξκαληθνχ θέληξνπ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ, φπσο νξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία αξρηθήο παξνρήο ηνπ IBM SaaS, ε IBM κπνξεί λα
πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, δηακέζνπ θξαηηθψλ ζπλφξσλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ εθηεινχλησλ ηελ
επεμεξγαζία (processors) θαη ππεξγνιάβσλ επεμεξγαζίαο (sub-processors):
Όνομα Δκηελούνηορ ηην
Δπεξεπγαζία/Τπεπγολάβος
Δπεξεπγαζίαρ

Ρόλορ (Δκηελών ηην Δπεξεπγαζία
ή Τπεπγολάβορ Δπεξεπγαζίαρ)

Σοποθεζία*

πκβαιιφκελν λνκηθφ πξφζσπν IBM Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία

Όπσο δειψλεηαη ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο

Amazon Web Services (Γεξκαλία)

Μφλαρν, Γεξκαλία
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Όνομα Δκηελούνηορ ηην
Δπεξεπγαζία/Τπεπγολάβος
Δπεξεπγαζίαρ
IBM Israel Ltd.

Ρόλορ (Δκηελών ηην Δπεξεπγαζία
ή Τπεπγολάβορ Δπεξεπγαζίαρ)
Τπεξγνιάβνο Δπεμεξγαζίαο

Σοποθεζία*

94 Derech Em-Hamoshavot
49527 Petach-Tikva
Ιζξαήι

Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ Ιαπσληθνχ θέληξνπ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ, φπσο νξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία αξρηθήο παξνρήο ηνπ IBM SaaS, ε IBM κπνξεί λα
πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, δηακέζνπ θξαηηθψλ ζπλφξσλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ εθηεινχλησλ ηελ
επεμεξγαζία (processors) θαη ππεξγνιάβσλ επεμεξγαζίαο (sub-processors):
Όνομα Δκηελούνηορ ηην
Δπεξεπγαζία/Τπεπγολάβος
Δπεξεπγαζίαρ

Ρόλορ (Δκηελών ηην Δπεξεπγαζία
ή Τπεπγολάβορ Δπεξεπγαζίαρ)

Σοποθεζία*

πκβαιιφκελν λνκηθφ πξφζσπν IBM Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία

Όπσο δειψλεηαη ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο

Amazon Web Services (Ιαπσλία)

Τπεξγνιάβνο Δπεμεξγαζίαο

Σφθην, Ιαπσλία

IBM Israel Ltd.

Τπεξγνιάβνο Δπεμεξγαζίαο

94 Derech Em-Hamoshavot
49527 Petach-Tikva
Ιζξαήι

* ηε ζηήιε "Σνπνζεζία" ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ αλαθέξεηαη ε δηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο ηνπ
Δθηεινχληνο ηελ Δπεμεξγαζία/Τπεξγνιάβνπ Δπεμεξγαζίαο. Σα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα.
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ή νη αληίζηνηρεο ζπλδεδεκέλεο κε απηά εηαηξείεο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηε
ζχλαςε ρσξηζηψλ, πξφηππσλ ζπκβάζεσλ κε Πξφηππεο Ρήηξεο ηεο ΔΔ, ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, ππφ ηνπο
αληίζηνηρνπο ξφινπο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 2010/87/ΔΔ ηεο ΔΚ, έρνληαο αθαηξέζεη ηηο
πξναηξεηηθέο ξήηξεο. Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ή επζχλεο απνξξένπλ απφ ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο, αθφκα
θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ζπλδεδεκέλεο κε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε εηαηξείεο,
ζα αληηκεησπίδνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζαλ λα πξφθεηηαη γηα δηαθνξά ή επζχλε πνπ πξνέθπςε
αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε βάζεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

Πποζθοπέρ IBM SaaS
Η IBM πξνζθέξεη απηέο ηηο ππεξεζίεο σο κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο θαη πξνζθνξέο, ή σο πξφζζεηεο
ππεξεζίεο θαη πξνζθνξέο. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξέο IBM SaaS πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
παξαγγειία θαζνξίδνληαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε.

1.1

Οπιζμόρ Δπισειπημαηικών Δθαπμογών και Δθαπμογών Λιανικήρ
Σα πξντφληα δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ απάηεο IBM Security Trusteer παξαρσξνχληαη κε άδεηα ρξήζεο
πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα είδε Δθαξκνγψλ. Μηα Δθαξκνγή νξίδεηαη σο έλα απφ ηα
αθφινπζα είδε: Ληαληθήο ή Δπηρεηξεκαηηθή. Γηαηίζεληαη ρσξηζηέο πξνζθνξέο γηα Δθαξκνγέο Ληαληθήο θαη
γηα Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο.

1.2

●

Μηα Δθαξκνγή Ληαληθήο νξίδεηαη σο κηα εθαξκνγή online ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, κηα εθαξκνγή
γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ή κηα εθαξκνγή e-commerce πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ εμππεξέηεζε
πειαηψλ. Η ηζρχνπζα πνιηηηθή ηνπ Πειάηε κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεί νξηζκέλεο κηθξέο επηρεηξήζεηο
σο επηρεηξήζεηο πνπ δηθαηνχληαη λα απνθηνχλ πξφζβαζε κέζσ εθαξκνγψλ ιηαληθήο.

●

Μηα Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή νξίδεηαη σο κηα εθαξκνγή online ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, κηα
εθαξκνγή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ή κηα εθαξκνγή e-commerce πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ
εμππεξέηεζε εηαηξεηψλ, θνξέσλ ή αληίζηνηρσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή σο κηα εθαξκνγή πνπ δελ
θαηεγνξηνπνηείηαη σο Δθαξκνγή Ληαληθήο.

Πποζθοπέρ Βαζικήρ ςνδπομήρ IBM SaaS
Δπισειπημαηικέρ Πποζθοπέρ:
●

IBM Security Trusteer Rapport for Business

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Advanced Edition

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Standard Edition

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Business

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Business Mobile

●

IBM Security Trusteer Mobile SDK for Business

●

IBM Security Trusteer Mobile Browser for Business

Πποζθοπέρ Λιανικήρ:
●

IBM Security Trusteer Rapport for Retail

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Advanced Edition

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Standard Edition

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Retail

●

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Retail Mobile

●

IBM Security Trusteer Mobile SDK for Retail

●

IBM Security Trusteer Mobile Browser for Retail

Γηα θάζε κία απφ ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Πξνζθνξέο θαη Πξνζθνξέο Ληαληθήο, δηαηίζεηαη έλα αληίζηνηρν
πξντφλ Τπνζηήξημεο επηπέδνπ Premium έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ πξνζθνξψλ
IBM Security Trusteer Mobile SDK.

1.3

Ππόζθεηερ Πποζθοπέρ ςνδπομήρ IBM SaaS για Πποζθοπέρ IBM Security Trusteer
Rapport
Πξφζζεηεο πξνζθνξέο πνπ δηαηίζεληαη γηα ην IBM Security Trusteer Rapport for Business:
●

IBM Security Trusteer Rapport Fraud Feeds for Business

●

IBM Security Trusteer Rapport Phishing Protection for Business

●

IBM Security Trusteer Rapport Mandatory Service for Business
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Πξφζζεηεο πξνζθνξέο πνπ δηαηίζεληαη γηα ην IBM Security Trusteer Rapport for Retail:
●

IBM Security Trusteer Rapport Fraud Feeds for Retail

●

IBM Security Trusteer Rapport Phishing Protection for Retail

●

IBM Security Trusteer Rapport Mandatory Service for Retail

Γηα θάζε κία απφ ηηο πξφζζεηεο (add-on) Δπηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο Ληαληθήο γηα ηηο
πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Rapport, κε ηελ εμαίξεζε ησλ πξφζζεησλ ππεξεζηψλ IBM Security
Trusteer Rapport Mandatory Service, δηαηίζεηαη έλα αληίζηνηρν πξντφλ Τπνζηήξημεο επηπέδνπ Premium
έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο.
Μηα ζπλδξνκή γηα ην IBM Security Trusteer Rapport for Business ή ην IBM Security Trusteer Rapport for
Retail απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αληίζηνηρεο πξφζζεηεο
πξνζθνξέο ζπλδξνκήο IBM SaaS πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν.

1.4

Ππόζθεηερ Πποζθοπέρ ςνδπομήρ IBM SaaS για Πποζθοπέρ IBM Security Trusteer
Pinpoint Malware Detection
Πξφζζεηεο πξνζθνξέο πνπ δηαηίζεληαη γηα ην IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for
Business Advanced Edition ή ην IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Standard
Edition:
●

IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy for Business

Πξφζζεηεο πξνζθνξέο πνπ δηαηίζεληαη γηα ην IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail
Advanced Edition ή ην IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Standard Edition:
●

IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy for Retail

●

IBM Security Trusteer Rapport Remediation for Retail

Γηαηίζεηαη ζπλδξνκή γηα Τπνζηήξημε επηπέδνπ Premium έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο γηα θάζε κία απφ ηηο
πξφζζεηεο πξνζθνξέο IBM SaaS πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν.
Μηα ζπλδξνκή γηα θάπνηα απφ ηηο πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for
Business ή ηηο πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection απνηειεί απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αληίζηνηρεο πξφζζεηεο πξνζθνξέο ζπλδξνκήο
IBM SaaS πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν.

1.5

Άλλερ Ππόζθεηερ ςνδπομέρ IBM SaaS
Οπνηαδήπνηε πξφζζεηε πλδξνκή IBM SaaS επηπιένλ ησλ αλσηέξσ βαζηθψλ ζπλδξνκψλ ε νπνία δελ
αλαθέξεηαη ζην παξφλ άξζξν, είηε είλαη επί ηνπ παξφληνο δηαζέζηκε είηε βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε, δελ
ζεσξείηαη ελεκέξσζε θαη πξέπεη λα ρνξεγείηαη ρσξηζηά.

1.6

Οπιζμοί
Κάηοσορ Λογαπιαζμού (Account Holder) – ν ηειηθφο ρξήζηεο ηνπ Πειάηε, ν νπνίνο έρεη εγθαηαζηήζεη
ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο πειάηε, έρεη απνδερζεί ηε ζχκβαζε άδεηαο ρξήζεο ηειηθνχ ρξήζηε
("χκβαζε EULA") θαη έρεη ηαπηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο ή ζηελ
Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ηνπ Πειάηε γηα ηελ νπνία ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ
θάιπςε ηεο ελ ιφγσ Δθαξκνγήο απφ πξνζθνξέο IBM SaaS.
Λογιζμικό Πελάηη για Κάηοσο Λογαπιαζμού (Account Holder Client Software) – ην ινγηζκηθφ
ελεξγνπνίεζεο πειάηε IBM Security Trusteer Rapport, ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο πειάηε IBM Security
Trusteer Mobile Browser ή νπνηνδήπνηε άιιν ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο πειάηε πνπ παξέρεηαη κε
νξηζκέλεο ζπλδξνκέο IBM SaaS γηα εγθαηάζηαζε ζηε ζπζθεπή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε.
Οθόνη Δκκίνηζηρ Trusteer (Trusteer Splash) – ε νζφλε εθθίλεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε βάζεη
ησλ δηαζέζηκσλ πξνηχπσλ νζνλψλ εθθίλεζεο.
ελίδα Πποζγείωζηρ (Landing Page) – ε θηινμελνχκελε απφ ηελ IBM ζειίδα πνπ παξέρεηαη ζηνλ
Πειάηε κε ηελ νζφλε εθθίλεζεο θαη ην κεηαθνξηψζηκν Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ.
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2.

Πποζθοπέρ IBM Security Trusteer Rapport

2.1

IBM Security Trusteer Rapport for Retail ή/και IBM Security Trusteer Rapport for
Business ("Trusteer Rapport")
Σν Trusteer Rapport παξέρεη έλα επίπεδν πξνζηαζίαο έλαληη επηζέζεσλ ηχπνπ phishing θαη επηβιαβνχο
θψδηθα MitB (Man-in-the-Browser). Υξεζηκνπνηψληαο έλα δίθηπν απνηεινχκελν απφ δεθάδεο
εθαηνκκχξηα ηειηθά ζεκεία αλά ηνλ θφζκν, ην IBM Security Trusteer Rapport ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα
ελεξγέο επηζέζεηο phishing θαη επηβιαβνχο θψδηθα έλαληη νξγαληζκψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σν IBM
Security Trusteer Rapport εθαξκφδεη αιγνξίζκνπο ζπκπεξηθνξάο κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή επηζέζεσλ
phishing θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηβιαβνχο θψδηθα MitB.
Απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS ρξεζηκνπνηεί έλα κεηξηθφ ζχζηεκα ρξέσζεο βάζεη Γηθαηνχκελσλ
πκκεηερφλησλ. Η Δπηρεηξεκαηηθή πξνζθνξά πσιείηαη ζε παθέηα ησλ 10 Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ.
Η πξνζθνξά Ληαληθήο πσιείηαη ζε παθέηα ησλ 100 Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ.
ε απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
α.

Trusteer Management Application ("TMA"):
Σν TMA δηαηίζεηαη ζην θηινμελνχκελν ζην cloud πεξηβάιινλ ηνπ IBM Security Trusteer, κέζσ ηνπ
νπνίνπ ν Πειάηεο (θαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο κειψλ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ)
κπνξνχλ: (i) λα ιακβάλνπλ αλαθνξέο δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ θαη εθηηκήζεηο θηλδχλσλ, (ii) λα
εμεηάδνπλ, λα παξακεηξνπνηνχλ θαη λα νξίδνπλ πνιηηηθέο αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ
δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, θαη (iii) λα εμεηάδνπλ ηελ παξακεηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ
ελεξγνπνίεζεο πειάηε πνπ παξαρσξείηαη βάζεη κηαο ζχκβαζεο άδεηαο ρξήζεο ηειηθνχ ρξήζηε
("χκβαζε EULA"), ρσξίο ρξέσζε, ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, θαη λα ην θαζηζηνχλ δηαζέζηκν γηα
κεηαθφξησζε ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο (PC/MACs) ησλ Γηθαηνχκελσλ
πκκεηερφλησλ. Σν ελ ιφγσ ινγηζκηθφ είλαη επίζεο γλσζηφ σο Trusteer Rapport software suite
("Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ"). Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα δηαζέηεη ην Λνγηζκηθφ
Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ ζηελ αγνξά κφλν κέζσ ηεο Οζφλεο Δθθίλεζεο Trusteer ή ηνπ
Report API, θαη ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν
Λνγαξηαζκνχ γηα ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή γηα ρξήζε (κε ηελ εμαίξεζε ηεο
πξνζσπηθήο ρξήζεο) απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ.

β.

Web Script:
Γηα πξφζβαζε ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφζβαζεο ή ρξήζεο ησλ πξνζθνξψλ
IBM SaaS.

γ.

Γεδνκέλα Πεξηζηαηηθψλ:
Ο Πειάηεο (θαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο κειψλ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ) κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην TMA γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην
Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ σο απνηέιεζκα ησλ online ζπλαιιαγψλ ηνπ Καηφρνπ
Λνγαξηαζκνχ κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή ηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο γηα ηελ νπνία ν Πειάηεο
έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ηεο ελ ιφγσ Δθαξκνγήο απφ πξνζθνξέο IBM SaaS. Σα
δεδνκέλα πεξηζηαηηθψλ ζα ιακβάλνληαη απφ ην Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ πνπ
εθηειείηαη ζηηο ζπζθεπέο ησλ Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ απνδερζεί ηε
χκβαζε EULA, ζα έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή
ζηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο ηνπ Πειάηε, ελψ ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ Πειάηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηε ζπιινγή ηαπηνηήησλ ρξήζηε (user IDs).

δ.

Οζφλε Δθθίλεζεο Trusteer:
Η Οζφλε Δθθίλεζεο Trusteer (Trusteer Splash) απνηειεί κηα πιαηθφξκα κάξθεηηλγθ κέζσ ηεο
νπνίαο πξνσζείηαη ην Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ ζηνπο Γηθαηνχκελνπο
πκκεηέρνληεο πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε ζηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο ή/θαη ζηηο Δθαξκνγέο
Ληαληθήο ηνπ Πειάηε γηα ηηο νπνίεο ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ
ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο IBM SaaS. Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην απφ ηα
δηαζέζηκα Πξφηππα Οζνλψλ Δθθίλεζεο. Δπίζεο κπνξεί λα ζπλάςεη ρσξηζηή ζχκβαζε ή πεξηγξαθή
έξγνπ γηα ηελ παξνρή εηδηθά πξνζαξκνζκέλεο νζφλεο εθθίλεζεο.

Ο Πειάηεο κπνξεί λα ζπκθσλήζεη ζηελ παξνρή ησλ δηθψλ ηνπ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ινγνηχπσλ θαη
εηθνληδίσλ γηα ρξήζε ζε ζπλάξηεζε κε ην TMA, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ Οζφλε
Δθθίλεζεο Trusteer, ζηηο νζφλεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ ή ζηηο ζειίδεο
πξνζγείσζεο πνπ θηινμελνχληαη απφ ηελ IBM θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ IBM Security Trusteer.
i126-6664-03 (06/2015)

ειίδα 10 απφ 20

Οπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ παξερφκελσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ινγνηχπσλ ή εηθνληδίσλ ζα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο εχινγεο πνιηηηθέο ηεο IBM αλαθνξηθά κε ηε δηαθήκηζε θαη ηε ρξήζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ.
Ο Πειάηεο πξέπεη λα πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ πξνζθνξά SaaS IBM Security Trusteer Rapport
Mandatory Service εάλ ν Πειάηεο επηζπκεί λα πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε
ηνπ Λνγηζκηθνχ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ.
ηελ ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ πεξηιακβάλεηαη,
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νπνηνδήπνηε είδνο ππνρξεσηηθήο εγθαηάζηαζεο απφ νπνηνλδήπνηε
κεραληζκφ ή κέζν κέζσ ηνπ νπνίνπ έλαο Γηθαηνχκελνο πκκεηέρσλ ππνρξενχηαη άκεζα ή έκκεζα λα
κεηαθνξηψζεη ην Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε κέζνδνο, εξγαιείν,
δηαδηθαζία, ζπκθσλία ή κεραληζκφο πνπ δελ δεκηνπξγήζεθε ή εγθξίζεθε απφ ηελ IBM, πνπ
δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ παξάθακςε ησλ απαηηήζεσλ απφθηεζεο άδεηαο ρξήζεο γηα ηελ ελ ιφγσ
ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ.

2.2

Πποαιπεηικέρ Ππόζθεηερ Πποζθοπέρ IBM SaaS για ηο IBM Security Trusteer Rapport for
Business ή/και ηο IBM Security Trusteer Rapport for Retail
Μηα ζπλδξνκή γηα θάπνηα απφ ηηο πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Rapport απνηειεί απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ζπλδξνκήο γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξφζζεηεο πξνζθνξέο
IBM SaaS. Δάλ ην IBM SaaS πξνζδηνξίδεηαη σο πξνζθνξά "for Business" (γηα Δπηρεηξεκαηηθή Υξήζε),
ηφηε ε πξφζζεηε πξνζθνξά IBM SaaS πνπ απνθηά ν Πειάηεο πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξίδεηαη σο
πξνζθνξά "for Business". Δάλ ην IBM SaaS πξνζδηνξίδεηαη σο πξνζθνξά "for Retail" (γηα Ληαληθή
Υξήζε), ηφηε ε πξφζζεηε πξνζθνξά IBM SaaS πνπ απνθηά ν Πειάηεο πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξίδεηαη
σο πξνζθνξά "for Retail". Ο Πειάηεο ζα ιακβάλεη δεδνκέλα πεξηζηαηηθψλ απφ Γηθαηνχκελνπο
πκκεηέρνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ θαη έρνπλ απνδερζεί
ηε χκβαζε EULA, έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ (ζηηο) Δπηρεηξεκαηηθή(-έο) Δθαξκνγή(έο) ή Δθαξκνγή(-έο) Ληαληθήο ηνπ Πειάηε, ελψ ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ Πειάηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηε ζπιινγή ηαπηνηήησλ ρξήζηε (user IDs).

2.2.1

IBM Security Trusteer Rapport Fraud Feeds for Business ή/και IBM Security Trusteer Rapport
Fraud Feeds for Retail
Ο Πειάηεο (θαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο κειψλ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ) κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην TMA γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κνιχλζεηο απφ
επηβιαβή θψδηθα θαη άιια ηξσηά ζεκεία ηειηθνχ ζεκείνπ ζηνλ ππνινγηζηή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Καηφρνπ
Λνγαξηαζκνχ.

2.2.2

IBM Security Trusteer Rapport Phishing Protection for Business ή/και IBM Security Trusteer
Rapport Phishing Protection for Retail
Ο Πειάηεο (θαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο κειψλ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ) κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην TMA γηα ηε ιήςε εηδνπνηήζεσλ γηα δεδνκέλα πεξηζηαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ππνβνιή ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν γηα ηνλ
νπνίν ππάξρνπλ ππνςίεο φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα phishing ή άιιεο κνξθέο απάηεο. Δλδέρεηαη λα
ππάξρνπλ έγθπξεο online εθαξκνγέο (URL) πνπ ραξαθηεξίδνληαη εζθαικέλα σο δηθηπαθνί ηφπνη phishing
θαη ην IBM SaaS κπνξεί λα πξνεηδνπνηήζεη ηνπο Καηφρνπο Λνγαξηαζκψλ φηη έλαο έγθπξνο δηθηπαθφο
ηφπνο είλαη δηθηπαθφο ηφπνο phishing. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν Πειάηεο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ IBM
φηη πξφθεηηαη γηα ζθάικα θαη ε IBM ζα δηνξζψζεη ην ελ ιφγσ ζθάικα. Πξφθεηηαη γηα απνθιεηζηηθφ κέζν
επαλφξζσζεο πνπ παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε γηα ην ελ ιφγσ ζθάικα.

2.2.3

IBM Security Trusteer Rapport Mandatory Service for Business ή/και IBM Security Trusteer
Rapport Mandatory Service for Retail
Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί κηα πεξίπησζε ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο κάξθεηηλγθ Trusteer
Splash ψζηε λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθφξησζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ
απφ Γηθαηνχκελνπο πκκεηέρνληεο πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε ζηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο ή/θαη
Δθαξκνγέο Ληαληθήο ηνπ Πειάηε γηα ηηο νπνίεο ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ
ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο IBM SaaS.
Μηα ζπλδξνκή γηα ην IBM Security Trusteer Rapport Premium Support απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηελ απφθηεζε ζπλδξνκήο γηα ην IBM Security Rapport Mandatory Service for Business.
Μηα ζπλδξνκή γηα ην IBM Security Trusteer Rapport Premium Support for Retail απνηειεί απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ζπλδξνκήο γηα ην IBM Security Rapport Mandatory Service for Retail.
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Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα εθαξκφδεη ηηο πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ IBM Security Trusteer Rapport
Mandatory Service κφλν εάλ παξαγγέιζεθαλ θαη παξακεηξνπνηήζεθαλ γηα ρξήζε κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή
Δθαξκνγή ή ηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο ηνπ Πειάηε γηα ηελ νπνία ν Πειάηεο πξνκεζεχηεθε ζπλδξνκή γηα
ηελ θάιπςε ηεο ελ ιφγσ Δθαξκνγήο απφ πξνζθνξέο IBM SaaS.

3.

Πποζθοπέρ IBM Security Trusteer Pinpoint
Σν IBM Security Trusteer Pinpoint είλαη κηα βαζηδφκελε ζην cloud ππεξεζία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ
παξνρή ελφο πξφζζεηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο θαη ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή
επηζέζεσλ επηβιαβνχο θψδηθα, phishing θαη νηθεηνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ (account takeover). Σν Trusteer
Pinpoint κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο ή/θαη Δθαξκνγέο Ληαληθήο ηνπ Πειάηε
γηα ηηο νπνίεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο IBM
SaaS θαη ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο απάηεο.
ε απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
α.

TMA:
Σν TMA δηαηίζεηαη ζην θηινμελνχκελν ζην cloud πεξηβάιινλ ηνπ IBM Security Trusteer, κέζσ ηνπ
νπνίνπ ν Πειάηεο (θαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο κειψλ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ)
κπνξνχλ: (i) λα ιακβάλνπλ αλαθνξέο δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ θαη εθηηκήζεηο θηλδχλσλ, θαη (ii) λα
εμεηάδνπλ, λα παξακεηξνπνηνχλ θαη λα νξίδνπλ πνιηηηθέο αζθάιεηαο θαη πνιηηηθέο αλαθνξηθά κε ηε
δεκηνπξγία αλαθνξψλ δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ.

β.

Web Script ή/θαη APIs:
Γηα πινπνίεζε ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφζβαζεο ή ρξήζεο ηνπ IBM SaaS.

3.1

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection και IBM Security Trusteer Pinpoint
Criminal Detection
ε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί επηβιαβήο θψδηθαο απφ κηα πξνζθνξά IBM Security Trusteer Pinpoint
Malware Detection ή εληνπηζηνχλ απφπεηξεο νηθεηνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ (account takeover) απφ κηα
πξνζθνξά IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection, ν Πειάηεο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο
πνπ παξέρνληαη ζην εγρεηξίδην Pinpoint Best Practices Guide. Με ρξεζηκνπνηείηε ηηο πξνζθνξέο IBM
Security Trusteer Pinpoint Malware Detection ή IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ψζηε λα επεξεάδεη ηε γεληθή εκπεηξία ηνπ Γηθαηνχκελνπ πκκεηέρνληνο ακέζσο
κεηά ηνλ εληνπηζκφ επηβιαβνχο θψδηθα ή απφπεηξαο νηθεηνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ (account takeover),
παξέρνληαο έηζη ζε άιινπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπζρεηίζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Πειάηε κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ
ρξήζε πξνζθνξψλ IBM Security Trusteer Pinpoint (π.ρ. απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ ή κελπκάησλ, θξαγή
ζπζθεπψλ, θξαγή ηεο πξφζβαζεο ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή/θαη ζηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο
ακέζσο κεηά ηνλ εληνπηζκφ επηβιαβνχο θψδηθα ή απφπεηξαο νηθεηνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ).

3.1.1

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Business ή/και IBM Security Trusteer
Pinpoint Criminal Detection for Retail
Δληνπηζκφο, ρσξίο ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ πειάηε, χπνπησλ δξαζηεξηνηήησλ νηθεηνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ
απφ πξνγξάκκαηα πινήγεζεο πνπ ζπλδένληαη ζε κηα Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή Δθαξκνγή Ληαληθήο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηε ηαπηφηεηα ζπζθεπήο (device ID) θαη ηερληθέο εληνπηζκνχ phishing θαη θινπήο
ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο κέζσ επηβιαβνχο θψδηθα. Οη πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal
Detection παξέρνπλ έλα πξφζζεην επίπεδν πξνζηαζίαο θαη ζηνρεχνπλ ζηνλ εληνπηζκφ απφπεηξσλ
νηθεηνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ (account takeover) θαη ζηελ παξάδνζε, απεπζείαο ζηνλ Πειάηε,
βαζκνινγηθψλ ζηνηρείσλ εθηίκεζεο θηλδχλσλ γηα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο ή θνξεηέο ζπζθεπέο (κε
ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ή ηεο εθαξκνγήο ηνπ πειάηε γηα θνξεηέο ζπζθεπέο) πνπ
απνθηνχλ πξφζβαζε ζε κηα Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή Δθαξκνγή Ληαληθήο.
α.

Γεδνκέλα Πεξηζηαηηθψλ:
Ο Πειάηεο (θαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο κειψλ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ) κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην TMA γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ online
ζπλαιιαγέο Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ κε ηελ (ηηο) Δπηρεηξεκαηηθή(-έο) Δθαξκνγή(-έο) ή
Δθαξκνγή(-έο) Ληαληθήο ηνπ Πειάηε γηα ηελ (ηηο) νπνία(-εο) ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή
γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο IBM SaaS. Δλαιιαθηηθά, ν Πειάηεο
κπνξεί λα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα πεξηζηαηηθψλ κέζσ ελφο API παξαζθεληαθήο παξάδνζεο.
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3.1.2

IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Business Mobile ή/και IBM Security Trusteer
Pinpoint Criminal Detection for Retail Mobile
Οη πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Pinpoint Criminal Detection for Mobile (PPCD Mobile) έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα ηελ παξνρή ελφο πξφζζεηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία απφ
δξαζηεξηφηεηεο νηθεηνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ (account takeover) θαη άιιεο κνξθέο απάηεο εληνπίδνληαο
πξνζπάζεηεο πξφζβαζεο ζε ινγαξηαζκνχο γηα εγθιεκαηηθνχο ζθνπνχο θαη παξέρνληαο ζρεηηθέο
ζπζηάζεηο ζηνλ Πειάηε. Απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή/θαη ηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο ηνπ Πειάηε ρξεζηκνπνηψληαο ην PPCD Mobile
API, θαη απφ θνξεηέο ζπζθεπέο Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ. Οη πξνζθνξέο IBM Security Trusteer
PPCD έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε ζπζρέηηζε ζχλζεησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε θνξεηέο ζπζθεπέο
Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ κε άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ. πεξηζηαηηθά κφιπλζεο απφ
επηβιαβή θψδηθα θαη phishing ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη κέζσ άιισλ πξνζθνξψλ
IBM SaaS γηα ην IBM Security Trusteer πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο.
Ο Πειάηεο κπνξεί λα απνθηά πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνζθνξέο IBM Security Trusteer
PPCD Mobile ζην θηινμελνχκελν ζην cloud πεξηβάιινλ ηνπ IBM Security Trusteer θαη λα ιακβάλεη
δεδνκέλα εθηίκεζεο θηλδχλσλ απφ θνξεηέο ζπζθεπέο Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ, ηα νπνία
πξνθχπηνπλ απφ ηηο online ζπλαιιαγέο ησλ ελ ιφγσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθή
Δθαξκνγή ή ηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο ηνπ Πειάηε γηα ηελ νπνία ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα
ηελ θάιπςε ηεο ελ ιφγσ Δθαξκνγήο απφ πξνζθνξέο IBM SaaS. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηψλ ησλ
πξνζθνξψλ, ζηηο "θνξεηέο ζπζθεπέο" πεξηιακβάλνληαη κφλν ππνζηεξηδφκελα θηλεηά ηειέθσλα θαη
ζπζθεπέο tablet, θαη φρη ππνινγηζηέο PC ή MAC.

3.1.3

IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Advanced Edition ή/και IBM
Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Advanced Edition ή/και IBM Security
Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Standard Edition ή/και IBM Security Trusteer
Pinpoint Malware Detection for Retail Standard Edition
Δληνπηζκφο κνιπζκέλσλ κε επηβιαβή ρξεκαηννηθνλνκηθφ θψδηθα MitB (Man in the Browser)
πξνγξακκάησλ πινήγεζεο (browsers) πνπ ζπλδένληαη ζε κηα Δπηρεηξεκαηηθή Δθαξκνγή ή/θαη Δθαξκνγή
Ληαληθήο. Οη πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection παξέρνπλ έλα πξφζζεην
επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα επηθεληξψλνληαη ζε δηαδηθαζίεο
θαηαπνιέκεζεο απάηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ επηβιαβνχο θψδηθα παξέρνληαο ζηνλ
Πειάηε αμηνινγήζεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζία επηβιαβνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
θψδηθα MitB.
α.

Γεδνκέλα Πεξηζηαηηθψλ:
Ο Πειάηεο (θαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο κειψλ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ) κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην TMA γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ online
ζπλαιιαγέο Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ κε ηελ (ηηο) Δπηρεηξεκαηηθή(-έο) Δθαξκνγή(-έο) ή
Δθαξκνγή(-έο) Ληαληθήο ηνπ Πειάηε.

β.

Έθδνζε Advanced:
Οη Δθδφζεηο Advanced γηα Δπηρεηξεκαηηθή (for Business) ή/θαη γηα Ληαληθή Υξήζε (for Retail)
παξέρνπλ έλα πξφζζεην επίπεδν εληνπηζκνχ θαη πξνζηαζίαο πνπ αλαπξνζαξκφδεηαη θαη
ξπζκίδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ξνή ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Δθαξκνγψλ ή/θαη Δθαξκνγψλ
Ληαληθήο ηνπ Πειάηε, θαη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνπίν απεηιψλ πνπ
αληηκεησπίδεη ν Πειάηεο. Μπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ
Δθαξκνγψλ ή/θαη Δθαξκνγψλ Ληαληθήο ηνπ Πειάηε.
Η Έθδνζε Advanced πξνζθέξεηαη ζηνλ Πειάηε κε 100Κ Γηθαηνχκελνπο πκκεηέρνληεο σο ειάρηζηε
πνζφηεηα γηα Ληαληθή Υξήζε ή 10K Γηθαηνχκελνπο πκκεηέρνληεο σο ειάρηζηε πνζφηεηα γηα
Δπηρεηξεκαηηθή Υξήζε. Πξφθεηηαη γηα 1000 παθέηα ησλ 100 Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ γηα
Ληαληθή Υξήζε ή 1000 παθέηα ησλ 10 Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ γηα Δπηρεηξεκαηηθή Υξήζε.

γ.

Έθδνζε Standard:
Η Έθδνζε Standard γηα Δπηρεηξεκαηηθή Υξήζε (for Business) ή γηα Ληαληθή Υξήζε (for Retail) είλαη
κηα άκεζα πινπνηήζηκε ιχζε πνπ παξέρεη ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο απηήο ηεο πεξηγξαθήο IBM SaaS,
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ.
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3.2

Πποαιπεηικέρ Ππόζθεηερ Πποζθοπέρ IBM SaaS για ηο IBM Security Trusteer Pinpoint
Malware Detection for Business Advanced Edition ή/και ηο IBM Security Trusteer
Pinpoint Malware Detection for Retail Advanced Edition ή/και ηο IBM Security Trusteer
Pinpoint Malware Detection for Business Standard Edition ή/και ηο IBM Security Trusteer
Pinpoint Malware Detection for Retail Standard Edition
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Rapport Remediation for Retail είλαη ε
απφθηεζε ζπλδξνκήο γηα ην IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Standard
Edition ή ην IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Advanced Edition.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy for Retail είλαη ε απφθηεζε
ζπλδξνκήο γηα ην IBM Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Standard Edition ή ην IBM
Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Retail Advanced Edition. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ην IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy for Business είλαη ε απφθηεζε ζπλδξνκήο γηα ην IBM
Security Trusteer Pinpoint Malware Detection for Business Standard Edition ή ην IBM Security Trusteer
Pinpoint Malware Detection for Business Advanced Edition.

3.2.1

IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy for Business ή/και IBM Security Trusteer Pinpoint
Carbon Copy for Retail
Οη πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Pinpoint Carbon Copy έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ παξνρή ελφο
πξφζζεηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο, θαζψο πεξηιακβάλνπλ κηα ππεξεζία παξαθνινχζεζεο πνπ επηηξέπεη
ηνλ εληνπηζκφ πεξηζηαηηθψλ ππνθινπήο ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ απφ
επηζέζεηο phishing ζηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο ή/θαη Δθαξκνγέο Ληαληθήο ηνπ Πειάηε γηα ηηο νπνίεο ν
Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο IBM
SaaS.

3.2.2

IBM Security Trusteer Rapport Remediation for Retail
Σν IBM Security Trusteer Rapport Remediation for Retail ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε, αληηκεηψπηζε,
απνηξνπή θαη αθαίξεζε κνιχλζεσλ απφ επηβιαβή θψδηθα MitB (Man-in-the-Browser) απφ κνιπζκέλεο
ζπζθεπέο (PC/MACs) Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ ηνπ Πειάηε πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ
Δθαξκνγή Ληαληθήο ηνπ Πειάηε ζε πεξηζηαζηαθή βάζε, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ηέηνηεο
κνιχλζεηο απφ επηβιαβή θψδηθα MitB ζηα δεδνκέλα πεξηζηαηηθψλ ηνπ IBM Security Trusteer Pinpoint
Malware Detection. Ο Πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ηζρχνπζα ζπλδξνκή γηα ην IBM Security Trusteer
Pinpoint Malware Detection, ην νπνίν πξέπεη λα εθηειείηαη ζηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο ηνπ Πειάηε. Ο
Πειάηεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ πξνζθνξά IBM SaaS κφλν ζε ζπλάξηεζε κε
Γηθαηνχκελνπο πκκεηέρνληεο πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο ηνπ Πειάηε, θαη
απνθιεηζηηθά σο εξγαιείν πνπ ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο
κνιπζκέλεο ζπζθεπήο (PC/MAC) ζε πεξηζηαζηαθή βάζε. Σν IBM Security Trusteer Rapport Remediation
for Retail πξέπεη λα εθηειείηαη πξάγκαηη ζηελ ελ ιφγσ ζπζθεπή (PC/MAC) ηνπ Γηθαηνχκελνπ
πκκεηέρνληνο θαη ν ελ ιφγσ Γηθαηνχκελνο πκκεηέρσλ πξέπεη λα απνδερζεί ηε χκβαζε EULA, λα
ηαπηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ Δθαξκνγή Ληαληθήο ηνπ Πειάηε, ελψ ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ
Πειάηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή ηαπηνηήησλ ρξήζηε (user IDs). Γηα ηελ απνθπγή
νπνησλδήπνηε ακθηβνιηψλ, ε παξνχζα πξνζθνξά IBM SaaS δελ πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο
Οζφλεο Δθθίλεζεο Trusteer (Trusteer Splash) ή/θαη πξνψζεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Πειάηε γηα Κάηνρν
Λνγαξηαζκνχ κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ θνηλφηεηα ησλ Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ ηνπ
Πειάηε.

4.

Πποζθοπέρ IBM Security Trusteer Mobile

4.1

IBM Security Trusteer Mobile Browser for Business ή/και IBM Security Trusteer Mobile
Browser for Retail
Σν IBM Security Trusteer Mobile Browser έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ παξνρή ελφο πξφζζεηνπ επηπέδνπ
πξνζηαζίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή αζθαινχο online πξφζβαζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ησλ
Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ ζηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο ή Δθαξκνγέο Ληαληθήο ηνπ Πειάηε γηα ηηο
νπνίεο ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο
IBM SaaS. Δπίζεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο θηλδχλσλ γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ηνπ Πειάηε
θαη πξνζηαζία απφ επηζέζεηο phishing. Ο εληνπηζκφο αζθαιψλ δηθηχσλ Wi-Fi δηαηίζεηαη κφλν γηα
πιαηθφξκεο Android. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο IBM SaaS, ζηηο "θνξεηέο ζπζθεπέο"
πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη νη ζπζθεπέο tablet, ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη νη θνξεηνί
ππνινγηζηέο PC ή Mac.
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Μέζσ ηνπ TMA, ν Πειάηεο (θαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο κειψλ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ)
κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα πεξηζηαηηθψλ, αλαιχζεηο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο
πζθεπέο ησλ Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ νη νπνίνη: (i) έρνπλ κεηαθνξηψζεη ην Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα
Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, κηα εθαξκνγή πνπ παξαρσξείηαη βάζεη κηαο ζχκβαζεο άδεηαο ρξήζεο ηειηθνχ
ρξήζηε ("χκβαζε EULA"), ρσξίο ρξέσζε, ζην θνηλφ θαη θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα κεηαθφξησζε ζηηο
θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ, θαη (ii) έρνπλ απνδερζεί ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο
EULA θαη έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο ή Δθαξκνγέο
Ληαληθήο γηα ηηο νπνίεο ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ
απφ πξνζθνξέο IBM SaaS. Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα δηαζέηεη ην Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν
Λνγαξηαζκνχ ζηελ αγνξά κφλν κέζσ ηεο Οζφλεο Δθθίλεζεο Trusteer θαη δελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηεί ην Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ γηα ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο
επηρείξεζήο ηνπ.
α.

Γεδνκέλα Πεξηζηαηηθψλ:
Ο Πειάηεο (θαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο κειψλ ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ) κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην TMA γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ online
ζπλαιιαγέο θνξεηψλ ζπζθεπψλ κε ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο ή Δθαξκνγέο Ληαληθήο ηνπ
Πειάηε γηα ηηο νπνίεο ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ
Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο IBM SaaS.

β.

Οζφλε Δθθίλεζεο Trusteer:
Η Οζφλε Δθθίλεζεο Trusteer (Trusteer Splash) απνηειεί κηα πιαηθφξκα κάξθεηηλγθ κέζσ ηεο
νπνίαο πξνσζείηαη ην Λνγηζκηθφ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ ζηνπο Γηθαηνχκελνπο
πκκεηέρνληεο πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε ζηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο ή/θαη ζηηο Δθαξκνγέο
Ληαληθήο ηνπ Πειάηε γηα ηηο νπνίεο ν Πειάηεο έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ
ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο IBM SaaS. Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην απφ ηα
δηαζέζηκα πξφηππα νζνλψλ εθθίλεζεο ("Splash Templates"). Δπίζεο κπνξεί λα ζπλάςεη ρσξηζηή
ζχκβαζε ή πεξηγξαθή έξγνπ γηα ηελ παξνρή εηδηθά πξνζαξκνζκέλεο νζφλεο εθθίλεζεο.

Ο Πειάηεο κπνξεί λα ζπκθσλήζεη ζηελ παξνρή ησλ δηθψλ ηνπ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ινγνηχπσλ θαη
εηθνληδίσλ γηα ρξήζε ζε ζπλάξηεζε κε ην TMA, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ Οζφλε
Δθθίλεζεο Trusteer, ζηηο νζφλεο ηνπ Λνγηζκηθνχ Πειάηε γηα Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ ή ζηηο ζειίδεο
πξνζγείσζεο πνπ θηινμελνχληαη απφ ηελ IBM ή ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ IBM Security Trusteer.
Οπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ παξερφκελσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ινγνηχπσλ ή εηθνληδίσλ ζα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο εχινγεο πνιηηηθέο ηεο IBM αλαθνξηθά κε ηε δηαθήκηζε θαη ηε ρξήζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ.

4.2

IBM Security Trusteer Mobile SDK for Business ή/και IBM Security Trusteer Mobile SDK
for Retail
Οη πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Mobile SDK έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ παξνρή ελφο πξφζζεηνπ
επηπέδνπ αζθάιεηαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή δηαδηθηπαθή πξφζβαζε ζηηο Δπηρεηξεκαηηθέο
Δθαξκνγέο ή/θαη Δθαξκνγέο Ληαληθήο ηνπ Πειάηε γηα ηηο νπνίεο ν Πειάηεο έρεη απνθηήζεη ζπλδξνκή γηα
ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο IBM SaaS. Δπίζεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
απνηίκεζεο θηλδχλσλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηνπ Πειάηε θαη πξνζηαζία απφ επηζέζεηο pharming. Ο εληνπηζκφο
αζθαιψλ δηθηχσλ Wi-Fi δηαηίζεηαη κφλν γηα πιαηθφξκεο Android.
Οη πξνζθνξέο IBM Security Trusteer Mobile SDK πεξηιακβάλνπλ έλα ηδηφθηεην SDK (software
developer's kit - "SDK") γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, έλα παθέην ινγηζκηθνχ πνπ
πεξηέρεη ηεθκεξίσζε, ηδηφθηεηεο βηβιηνζήθεο ινγηζκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη άιια ζρεηηθά αξρεία θαη
ζηνηρεία, επίζεο γλσζηφ σο "IBM Security Trusteer mobile library" (Βηβιηνζήθε ηνπ IBM Security Trusteer
γηα θνξεηέο ζπζθεπέο) ή σο "Run-time Component" (Λεηηνπξγηθφ Σκήκα Πεξηβάιινληνο Δθηέιεζεο) ή
"Redistributable" (Αλαδηαλεκεηένο Κψδηθαο), κηα ηδηφθηεηε ελφηεηα θψδηθα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην IBM
Security Trusteer Mobile SDK θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη λα ελνπνηεζεί κε κεκνλσκέλεο
πξνζηαηεπφκελεο εθαξκνγέο ηνπ Πειάηε γηα θνξεηέο ζπζθεπέο iOS ή Android γηα ηηο νπνίεο ν Πειάηεο
έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιφγσ Δθαξκνγψλ απφ πξνζθνξέο IBM SaaS ("Δληαία
Δθαξκνγή ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο πζθεπέο").
Σν IBM Security Trusteer Mobile SDK for Retail δηαηίζεηαη ζε παθέηα ησλ 100 Γηθαηνχκελσλ
πκκεηερφλησλ ή ζε παθέηα ησλ 100 πζθεπψλ Πειάηε, ελψ ην IBM Security Trusteer Mobile SDK for
Business δηαηίζεηαη ζε παθέηα ησλ 10 Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ ή ζε παθέηα ησλ 10 πζθεπψλ
Πειάηε.
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Μέζσ ηνπ TMA, ν Πειάηεο (θαη έλαο απεξηφξηζηνο αξηζκφο εμνπζηνδνηεκέλσλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ) κπνξεί λα ιακβάλεη αλαθνξέο δεδνκέλσλ ζπκβάλησλ θαη εθηηκήζεηο ηάζεσλ θηλδχλσλ. Μέζσ ηεο
Δληαίαο Δθαξκνγήο ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο πζθεπέο, ν Πειάηεο κπνξεί λα ιακβάλεη δεδνκέλα
αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη πιεξνθνξίεο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ πνπ έρνπλ
κεηαθνξηψζεη (downloaded) ηελ Δληαία Δθαξκνγή ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο πζθεπέο, επηηξέπνληαο έηζη
ζηνλ Πειάηε λα θαηαξηίζεη κηα πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο απάηεο πνπ επηβάιιεη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο πξνζθνξάο, ζηηο "θνξεηέο ζπζθεπέο"
πεξηιακβάλνληαη κφλν ππνζηεξηδφκελα θηλεηά ηειέθσλα θαη ζπζθεπέο tablet, θαη φρη ππνινγηζηέο PC ή
MAC.
Ο Πειάηεο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηηο εμήο ελέξγεηεο:
α.

Δζσηεξηθή ρξήζε ηνπ IBM Security Trusteer Mobile SDK απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο αλάπηπμεο
ηεο Δληαίαο Δθαξκνγήο ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο πζθεπέο.

β.

Δλζσκάησζε ηνπ Αλαδηαλεκεηένπ Κψδηθα (απνθιεηζηηθά ζε κνξθή θψδηθα αληηθεηκέλνπ) σο
αλαπφζπαζηνπ, δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ Δληαία Δθαξκνγή ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο πζθεπέο.
Οπνηνδήπνηε ηξνπνπνηεκέλν ή ζπγρσλεπκέλν ηκήκα ηνπ Αλαδηαλεκεηένπ Κψδηθα πνπ ππφθεηηαη
ζε απηή ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο, θαη

γ.

Πξνψζεζε θαη δηαλνκή ηνπ Αλαδηαλεκεηένπ Κψδηθα γηα κεηαθφξησζε ζε θνξεηέο ζπζθεπέο
Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ ή ζε πζθεπέο Πειάηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:
●

Δθηφο εάλ επηηξέπεηαη ξεηψο ζηελ παξνχζα χκβαζε, ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα
πξνβαίλεη (1) ζηε ρξήζε, αληηγξαθή, ηξνπνπνίεζε ή δηαλνκή ηνπ SDK, (2) ζηελ αληίζηξνθε
ζπκβνινκεηάθξαζε (reverse assemble), αληίζηξνθε κεηαγιψηηηζε (reverse compile) ή θαηά
άιινλ ηξφπν κεηάθξαζε ή απνζπκπίιεζε (reverse engineer) ηνπ SDK, παξά κφλν ζην βαζκφ
πνπ επηηξέπεηαη ξεηψο απφ ην λφκν ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ζπκβαηηθήο παξαίηεζεο απφ απηφ
ην δηθαίσκα, (3) ζηελ ελνηθίαζε ή εθκίζζσζε ηνπ SDK ή ζηελ παξαρψξεζε πεξαηηέξσ αδεηψλ
ρξήζεο (sublicense) ηνπ SDK, (4) ζηελ αθαίξεζε αξρείσλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ή
εηδνπνηήζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Αλαδηαλεκεηέν Κψδηθα, (5) ζηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ
νλφκαηνο δηαδξνκήο (path name) κε ηα πξσηφηππα αξρεία/ελφηεηεο ηνπ Αλαδηαλεκεηένπ
Κψδηθα, θαη (6) ζηε ρξήζε επσλπκηψλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηεο IBM, ησλ ρνξεγνχλησλ ηηο
άδεηεο ρξήζεο ηεο ή ησλ δηαλνκέσλ ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνψζεζε ηεο Δληαίαο
Δθαξκνγήο ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο πζθεπέο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε
ηεο IBM ή ηνπ ελ ιφγσ δηαλνκέα ή ρνξεγνχληνο άδεηεο ρξήζεο.

●

Ο Αλαδηαλεκεηένο Κψδηθαο πξέπεη λα παξακείλεη ελζσκαησκέλνο σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν
ζηελ Δληαία Δθαξκνγή ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο πζθεπέο. Ο Αλαδηαλεκεηένο Κψδηθαο πξέπεη
λα βξίζθεηαη ζε κνξθή θψδηθα αληηθεηκέλνπ (object code) κφλν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο
ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ παξέρνληαη ζην SDK θαη ζηελ
αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε. ηε ζχκβαζε άδεηαο ρξήζεο κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηεο Δληαίαο
Δθαξκνγήο ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο πζθεπέο, ν ηειηθφο ρξήζηεο πξέπεη λα εηδνπνηείηαη φηη ν
Γηαλεκεηένο Κψδηθαο δελ επηηξέπεηαη i) λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ
παξά κφλν γηα λα θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε ηεο Δληαίαο Δθαξκνγήο ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο
πζθεπέο, ii) λα αληηγξάθεηαη (παξά κφλν γηα ιφγνπο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο), iii) λα
δηαλέκεηαη ή λα δηαβηβάδεηαη πεξαηηέξσ, ή iv) λα πθίζηαηαη αληίζηξνθε ζπκβνινκεηάθξαζε
(reverse assembly), αληίζηξνθε κεηαγιψηηηζε (reverse compilation) ή άιινπ είδνπο
κεηάθξαζε, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη ξεηψο εθ ηνπ λφκνπ ρσξίο δπλαηφηεηα
ζπκβαηηθήο παξαίηεζεο απφ απηφ ην δηθαίσκα. Η ζχκβαζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ Πειάηε πξέπεη
λα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο IBM κε απηή πνπ
παξέρεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.

●

Σν SDK επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί κφλν σο ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληνο εζσηεξηθήο
αλάπηπμεο θαη δηελέξγεηαο δνθηκψλ ζε επίπεδν κνλάδαο (unit testing) ηνπ Πειάηε ζηηο
θαζνξηζκέλεο θνξεηέο ζπζθεπέο δηελέξγεηαο δνθηκψλ ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο δελ είλαη
εμνπζηνδνηεκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί ην SDK γηα ηελ επεμεξγαζία θνξηίσλ εξγαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο παξαγσγήο, ηελ πξνζνκνίσζε θνξηίσλ εξγαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
παξαγσγήο ή ηε δνθηκή ηεο επεθηαζηκφηεηαο (scalability) νπνηνπδήπνηε θψδηθα, εθαξκνγήο ή
ζπζηήκαηνο. Ο Πειάηεο δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ
SDK γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ.

Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ Δληαία
Δθαξκνγή ηνπ Πειάηε γηα Φνξεηέο πζθεπέο, θαζψο θαη γηα νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ
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Αλαδηαλεκεηέν Κψδηθα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Πειάηε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξφλ
έγγξαθν.
Ο Πειάηεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα εγθαζηζηά θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Αλαδηαλεκεηέν Κψδηθα θαη ην
IBM Security Mobile SDK απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζεο ηεο πξνζθνξάο
IBM SaaS.
Η IBM έρεη δηελεξγήζεη δνθηκέο κε δείγκαηα εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία γηα θνξεηέο
ζπζθεπέο πνπ παξέρνληαη ζην IBM Security Trusteer Mobile SDK ("Δξγαιεία γηα Φνξεηέο πζθεπέο"
(Mobile Tools)) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ νη ελ ιφγσ εθαξκνγέο εθηεινχληαη ζσζηά ζε νξηζκέλεο
εθδνρέο πιαηθνξκψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ηεο Apple (iOS), ηεο Google
(Android) θαη άιισλ (απφ θνηλνχ "Πιαηθφξκεο Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ γηα Φνξεηέο πζθεπέο" (Mobile
OS Platforms)). Όκσο, νη Πιαηθφξκεο Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ γηα Φνξεηέο πζθεπέο παξέρνληαη απφ
ηξίηνπο, δελ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο IBM θαη ππφθεηληαη ζε αιιαγή ρσξίο εηδνπνίεζε πξνο ηελ
IBM. Γηα ην ιφγν απηφ θαη παξά ηα φζα πξνβιέπνληαη πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ε IBM δελ εγγπάηαη φηη
νπνηεζδήπνηε εθαξκνγέο ή άιια απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ρξήζε ησλ Δξγαιείσλ γηα
Φνξεηέο πζθεπέο ζα εθηεινχληαη ζσζηά, ζα ζπλεξγάδνληαη ή ζα είλαη ζπκβαηά κε νπνηεζδήπνηε
Πιαηθφξκεο Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ γηα Φνξεηέο πζθεπέο ή κε νπνηεζδήπνηε θνξεηέο ζπζθεπέο.
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα δεκηνπξγεί, λα ηεξεί θαη λα παξέρεη ζηελ IBM θαη ηνπο ειεγθηέο ηεο αθξηβή
έγγξαθα ζηνηρεία, απνηειέζκαηα εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άιια δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία
επαξθνχλ πξνθείκελνπ λα παξάζρνπλ επαιήζεπζε, ε νπνία ζα ππφθεηηαη ζε έιεγρν, φηη ε ρξήζε ηνπ IBM
Security Trusteer Mobile SDK απφ ηνλ Πειάηε ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο.

5.

Τλοποίηζη Πποζθοπών IBM SaaS για ηην Πποζηαζία από Απάηη
Η βαζηθή ζπλδξνκή ηνπ Πειάηε πεξηιακβάλεη ηηο απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο εηνηκαζίαο (setup) θαη
αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε αξρηθή εθθίλεζε, ε παξακεηξνπνίεζε, ε ρξήζε
πξνηχπνπ νζφλεο εθθίλεζεο (Splash Template), ε δηελέξγεηα δνθηκψλ θαη ε εθπαίδεπζε.
Μπνξεί λα ζπλαθζεί ρσξηζηή ζχκβαζε γηα πξφζζεηεο ππεξεζίεο έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM –
Γέζμεςζη για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Τπηπεζιών
Παπάπηημα Β
H IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("χκβαζε SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS, ε νπνία ηζρχεη εάλ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε:
Θα ηζρχεη ε πην πξφζθαηε εθδνρή ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο θαηαλνεί φηη ε χκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγχεζε πξνο ηνλ Πειάηε.

1.

Οπιζμοί
α.

Δξοςζιοδοηημένη Δπαθή (Authorized Contact) – ην άηνκν πνπ δήισζε ν Πειάηεο ζηελ IBM ην
νπνίν είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνβνιή Αμηψζεσλ βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA.

β.

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

γ.

Αξίωζη (Claim) – κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ ηελ Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ηνπ Πειάηε πξνο ηελ
IBM ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεχρζεθε θάπνην
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα.

δ.

ςμβαηικόρ Μήναρ (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ηνπ IBM SaaS, αξρίδνληαο απφ ηηο 12.00 π.κ. ψξα Γθξήλνπηηο (GMT) ηελ
πξψηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Γθξήλνπηηο (GMT) ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

ε.

Πελάηηρ (Client) – έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηε ιήςε ηνπ IBM
SaaS απεπζείαο απφ ηελ ΙΒΜ θαη πνπ δελ έρεη αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηψδεηο ππνρξεψζεηο ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο, βάζεη ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ IBM γηα ην IBM
SaaS.

ζη.

Υπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη δηαθνπεί
ε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Τπεξεζία θαη θαλέλαο απφ ηνπο ρξήζηεο ζαο δελ
είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηψκαηα. ην Υξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζπκβάληα:
●

Πξνγξακκαηηζκέλε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο,

●

Πεξηπηψζεηο Αλσηέξαο Βίαο,

●

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

●

Δλέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο
πξφζβαζεο ζην IBM SaaS απφ νπνηνλδήπνηε κε ηε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο ή
εμνπιηζκνχ ηνπ Πειάηε),

●

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

●

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

δ.

ςμβάν (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελφο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ.

ε.

Ανωηέπα Βία (Force Majeure) – Θενκελίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, εξγαζηαθέο θηλεηνπνηήζεηο,
ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ηαξαρέο, πφιεκνη, θπβεξλεηηθέο πξάμεηο, εληνιέο ή πεξηνξηζκνί,
επηζέζεηο ηψλ, επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή άιιε θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά, βιάβεο
θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ θαη δηαθνπέο δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία γηα ηε κε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS ε νπνία ήηαλ πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηεο IBM.

ζ.

Ππογπαμμαηιζμένη Γιακοπή Λειηοςπγίαρ ςζηήμαηορ (Planned System Downtime) - κηα
πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηνπ IBM SaaS γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο.
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η.

2.

Δπίπεδο Παποσήρ Τπηπεζιών (Service Level) – ην πξφηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
χκβαζε SLA.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
α.

Πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έγεξζε Αμίσζεο, ν Πειάηεο πξέπεη λα έρεη
ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο (support ticket) γηα θάζε πκβάλ ζην Help Desk ππνζηήξημεο
πειαηψλ ηεο IBM γηα ην αληίζηνηρν IBM SaaS, ζχκθσλα κε ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ IBM
δηαδηθαζία γηα ηελ αλαθνξά δεηεκάησλ ππνζηήξημεο Κξηζηκφηεηαο 1. Ο Πειάηεο πξέπεη λα παξέρεη
φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πκβάλ θαη λα παξέρεηε εχινγε βνήζεηα ζηελ
IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα δειηία ππνζηήξημεο
Κξηζηκφηεηαο 1. Σν ελ ιφγσ δειηίν ππνζηήξημεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24)
σξψλ απφ ηε ζηηγκή ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ
κέξνπο ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS.

β.

Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ηνπ Πειάηε πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζε ηνπ Πειάηε γηα κηα Πίζησζε
Γηαζεζηκφηεηαο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα
πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο.

γ.

Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ηνπ Πειάηε πξέπεη λα παξέρεη ζηελ IBM φιεο ηηο εχινγεο ιεπηνκέξεηεο
αλαθνξηθά κε ηελ Αμίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαιπηηθψλ
πεξηγξαθψλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ πκβάλησλ θαη ηνπ Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ ζχκθσλα
κε ηελ Αμίσζε δελ επηηεχρζεθε.

δ.

Η IBM ζα πξαγκαηνπνηεί κηα εζσηεξηθή θαηακέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπλδπαζκέλνπ Υξφλνπ
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα πνπ ηζρχεη γηα ην αληίζηνηρν
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Οη Πηζηψζεηο
Γηαζεζηκφηεηαο ζα βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα
κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλαθέξεη φηη ππέζηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο
ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Δάλ ν Πειάηεο αλαθέξεη έλα πκβάλ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
Δθαξκνγψλ θαη έλα πκβάλ Γηαθνπήο Δπεμεξγαζίαο Δηζεξρφκελσλ Γεδνκέλσλ ηα νπνία
παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα, ηφηε ε IBM ζα ζεσξεί ηηο επηθαιππηφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο σο κία ρξνληθή πεξίνδν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαη φρη σο δχν ρσξηζηέο
ρξνληθέο πεξηφδνπο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ
πςειφηεξε ηζρχνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο
Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Η
IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην (ηα)
ίδην(-α) πκβάλ(ηα) ζηνλ ίδην πκβαηηθφ Μήλα.

ε.

Γηα κηα Γέζκε Τπεξεζηψλ (Bundled Service: κεκνλσκέλα IBM SaaS πνπ πσινχληαη καδί σο
παθέην έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε
ζπλδπαζκέλε κεληαία ηηκή γηα ηε Γέζκε Τπεξεζηψλ θαη φρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο
γηα θάζε κεκνλσκέλν IBM SaaS. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εγείξεη Αμίσζε αλαθνξηθά κε έλα κφλν
κεκνλσκέλν IBM SaaS ζε κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, θαη ε IBM δελ ζα
ππνρξενχηαη λα παξέρεη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα IBM SaaS ζε κηα
δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε πκβαηηθνχ Μήλα.

ζη.

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 χκβαζεο SLA, ηφηε ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα βαζίδεηαη
ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή RSVP (Relationship Suggested Value Price) γηα ην IBM SaaS γηα ην
πκβαηηθφ Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.

δ.

Σν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθφ Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο
ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεη ν Πειάηεο ζηελ IBM γηα ην IBM SaaS.

ε.

Η IBM ζα επηδεηθλχεη εχινγε θξίζε θαηά ηελ εμαθξίβσζε ησλ Αμηψζεσλ, βαζηδφκελε ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα αξρεία ηεο, νη νπνίεο ζα θαηηζρχνπλ ζε πεξίπησζε
αληίζεζεο κε ηα δεδνκέλα ζηα αξρεία ηνπ Πειάηε.

ζ.

ΟΙ ΠΙΣΩΔΙ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ SLA ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΑΞΙΩΗ.
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3.

Δπίπεδα Παποσήρ Τπηπεζιών
Γηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
Δπιηεςσθέν Δπίπεδο Παποσήρ Τπηπεζιών
(καηά ηη διάπκεια ενόρ ςμβαηικού Μήνα)

Πίζηωζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Υπέωζηρ ςνδπομήρ για ηο
ςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίωζηρ)

< 99,5%

2%

< 98,0%

5%

< 96,0%

10%

Σν "Δπηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ", ην νπνίν εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο:
(α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ιεπηψλ ζε έλα πκβαηηθφ Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ
Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα, δηαηξνχκελνο δηά (γ) ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην πκβαηηθφ Μήλα.
Παξάδεηγκα: Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 250 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ
Μήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 250 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.950 ιεπηά
_________________________________________
πλνιηθή δηάξθεηα πκβαηηθνχ Μήλα = 43.200 ιεπηά

3.1

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα έλα Δπηηεπρζέλ
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ 99,4% θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα

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

Δθδφζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο Τπεξεζηψλ.

●

Με παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,
πεξηβαιιφλησλ δηελέξγεηαο δνθηκψλ, απνθαηάζηαζεο κεηά απφ θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο ή αλάπηπμεο.

●

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

●

Δάλ ν Πειάηεο έρεη αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηψδεηο ππνρξεψζεηο βάζεη ησλ Όξσλ Υξήζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηεο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο.

ημανηικό: Οη παξφληεο Όξνη Υξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο 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. ε 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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