Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
MaaS360 (SaaS)
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
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.

Μέπορ 1 - Όποι ηηρ IBM
1.
IBM SaaS
Οη αθφινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:
●

IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360
customers

●

IBM MaaS360 Mobile Application Security (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Application Security (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Apps (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Apps (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360
customers

●

IBM MaaS360 Mobile Content Management (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Content Management (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Secure Document Sync (SaaS)

●

IBM MaaS360 Secure Document Sync (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Secure Editor (SaaS)

●

IBM MaaS360 Secure Editor (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Documents (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Documents (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360
customers

●

IBM MaaS360 Mobile Email Management (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Email Management (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Secure Browser (SaaS)

●

IBM MaaS360 Secure Browser (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Secure Browser (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Secure Browser (SaaS) Step up for existing IBM
MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Enterprise Server Management for BlackBerry (SaaS)

●

IBM MaaS360 Enterprise Server Management for BlackBerry (SaaS) Step up for existing IBM
MaaS360 customers
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2.

●

IBM MaaS360 Mobile Expense Management (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Expense Management (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Advanced Mobile Management Suite (SaaS)

●

IBM MaaS360 Advanced Mobile Management Suite (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360
customers

●

IBM MaaS360 Secure Productivity Suite (SaaS)

●

IBM MaaS360 Secure Productivity Suite (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Secure Mail (SaaS)

●

IBM MaaS360 Secure Mail (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360 customers

●

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway Suite (SaaS)

●

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway Suite (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360
customers

●

IBM MaaS360 Secure Document Sharing Suite (SaaS)

●

IBM MaaS360 Secure Document Sharing Suite (SaaS) Step up for existing IBM MaaS360
customers

●

IBM MaaS360 Mobile Threat Management (SaaS)

●

IBM MaaS360 Content Service (SaaS)

●

IBM MaaS360 Content Service Storage (SaaS)

●

IBM MaaS360 Content Service Bandwidth (SaaS)

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

Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο (Authorized User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα
ρξήζεο γηα θάζε κνλαδηθφ Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα πξφζβαζεο ζηελ
ππεξεζία IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελφο
πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελφο εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνχ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξφζβαζεο ζην
IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή
ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Gigabyte είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Έλα
Gigabyte νξίδεηαη σο 2 ζηε 30ε δχλακε bytes δεδνκέλσλ (1.073.741.824 bytes). Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Gigabytes ησλ νπνίσλ
γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

γ.

Γηαρεηξηδφκελε πζθεπή Πειάηε (Managed 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 ηελ
εθηέιεζε 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 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 επί Γηαρεηξηδφκελσλ πζθεπψλ
Πειάηε γηα θάζε πζθεπή Πειάηε πνπ βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
ή 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

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

3.2

Υπεώζειρ Τπέπβαζηρ
Αλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο
ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο, ηφηε ν Πειάηεο ζα
ηηκνινγεζεί γηα ηελ ππέξβαζε, φπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

4.

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

4.1

Αςηόμαηη Ανανέυζη
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη φηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο γίλεηαη
απηφκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηε ιήγνπζα ζπλδξνκή ηνπ IBM SaaS κε έγγξαθν αίηεκα
πξνο ηνλ εθπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ηνλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο. 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
ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.
Η ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΚΔΙΝΣΑΙ Δ ΑΝΑΝΔΩΗ ΘΑ ΙΟΤΣΑΙ ΜΔ ΣΗ
ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΗ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΜΗΝΑ ΠΟΤ ΠΡΟΗΓΔΙΣΑΙ ΣΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΝΑΝΔΩΗ, ΔΚΣΟ ΔΑΝ Η IBM ΛΑΒΔΙ
ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ.
Η ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΩΙΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΚΔΙΝΣΑΙ Δ ΑΝΑΝΔΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ STEP
UP ΘΑ ΙΟΤΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ.

4.2

ςνεσόμενη Σιμολόγηζη
Όηαλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε δειψλεηαη φηη γίλεηαη ζπλερφκελε ηηκνιφγεζε, ν Πειάηεο
ζα εμαθνινπζεί λα έρεη πξφζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS ζε
ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθφςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερφκελεο ηηκνιφγεζεο, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε
ελελήληα (90) εκεξψλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθχξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθχξσζε ηεο
πξφζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεψζεηο
πξφζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ε αθχξσζε.

4.3

Απαιηείηαι Ανανέυζη
Όηαλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο 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.

5.

Σεσνική Τποζηήπιξη
Η ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM απνηειείηαη απφ δνκεκέλε ππνζηήξημε 2νπ βαζκνχ ζε κηα νκάδα
επηρεηξήζεσλ ηνπ πειάηε θαη φρη απφ ππνζηήξημε ηειηθψλ ρξεζηψλ. Η ελ ιφγσ ππνζηήξημε είλαη
δηαζέζηκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο.
Η ππνζηήξημε παξέρεηαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ, 24 ψξεο ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιχζεο IBM SaaS δηαηίζεληαη ζηελ πχιε (portal) ηνπ
πξντφληνο.
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ηφρνη ζρεηηθά κε ηελ αλακελφκελε Σαρχηεηα Απφθξηζεο:
Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

ηόσοι ζσεηικά με
ηον
Απσικό Υπόνο
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Υπόνυν
Απόκπιζηρ

1

Κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ/διακοπή παποσήρ ςπηπεζιών:
Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο
ηεο επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο
ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη πεξηπηψζεηο απηέο
αθνξνχλ ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ
θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή κηαο ιχζεο.

30 ιεπηά

24x7

2

ημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Η δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη
θίλδπλνο λα κε κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζε
επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

1 εξγάζηκε ψξα

24x7

3

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο
ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

2 εξγάζηκεο ψξεο

24x7

4

Δλάσιζηερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ ραξαθηήξα

3 εξγάζηκεο ψξεο

24x7

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Πεπιοπιζμόρ για ηο Step Up SaaS
Γηα ηηο πξνζθνξέο IBM SaaS πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο πξνζθνξέο "Step Up for existing Customers"
("Step Up SaaS"), ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ή ηαπηνρξφλσο ηα απαηηνχκελα
δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
νλνκαζία ηεο πξνζθνξάο IBM Step Up SaaS. Γηα παξάδεηγκα, έλαο Πειάηεο πνπ αγνξάδεη ην "IBM
MaaS360 Mobile Device Management (SaaS) – Step up for existing Customers" πξέπεη λα δηαζέηεη
δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ΙΒΜ πνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην IBM MaaS360. Σα
δηθαηψκαηα ηνπ Πειάηε επί ηνπ Step Up SaaS δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ επί ηνπ
αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο IBM.
Όηαλ απνθηήζεη ην Step Up SaaS, ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα
ρξήζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο IBM ηφζν εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ
ηνπνζεζία ζαο φζν θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην Step Up SaaS. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν Πειάηεο έρεη 250
δηθαηψκαηα επί Γηαρεηξηδφκελσλ πζθεπψλ Πειάηε γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM θαη επηιέμεη λα
αγνξάζεη 100 δηθαηψκαηα επί Γηαρεηξηδφκελσλ πζθεπψλ Πειάηε γηα ην Step SaaS, ηφηε ν Πειάηεο
επηηξέπεηαη λα δηαρεηξίδεηαη 100 Γηαρεηξηδφκελεο πζθεπέο Πειάηε γηα ην Step SaaS απφ ην πεξηβάιινλ
ηνπ IBM SaaS θαη 150 Γηαρεηξηδφκελεο πζθεπέο Πειάηε απφ ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην
πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Πειάηε.
Ο Πειάηεο δηαβεβαηψλεη φηη έρεη απνθηήζεη (1) ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη (2) πλδξνκή θαη
Τπνζηήξημε γηα ην (ηα) αληίζηνηρν(-α) πξφγξακκα(ηα) IBM. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο γηα
ην Step Up SaaS, ν Πειάηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ζε ηζρχ ζχκβαζε πλδξνκήο θαη Τπνζηήξημεο γηα ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΙΒΜ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα δηθαηψκαηα
ρξήζεο ηνπ Step Up SaaS. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο είηε ηεο άδεηαο ρξήζεο ζαο γηα ην (ηα) αληίζηνηρν(α) πξφγξακκα΄(ηα) ΙΒΜ είηε ηεο πλδξνκήο θαη Τπνζηήξημεο γηα ην (ηα) αληίζηνηρν(-α) πξφγξακκα(ηα)
IBM, ην δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ην Step Up SaaS ζα πάςεη λα ηζρχεη.
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6.2

Cookies
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί λα θάλεη ρξήζε "cookies" θαη ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο γηα ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςεη ε ηαπηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ
(personally identifiable information) ζπγθεληξψλνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ ή/θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www-01.ibm.com/software/info/productprivacy/index.html.

6.3

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 θαη ζηηο εμήο άιιεο ρψξεο: Ιλδία, ηγθαπνχξε θαη Υνλγθ Κνλγθ (Κίλα).

6.4

Πποζηαζία Γεδομένυν Πποζυπικού Υαπακηήπα ζηην ΔΔ
Δάλ ν Πειάηεο θαηαζηήζεη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα δηαζέζηκα ζε πξνζθνξέο IBM SaaS ζηα
Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ, ζηελ Ιζιαλδία, ζην Ληρηελζηάηλ, ζηε Ννξβεγία ή ζηελ Διβεηία, ή εάλ ν Πειάηεο έρεη
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ή ζπζθεπέο 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 δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 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.
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, δηακέζνπ θξαηηθψλ ζπλφξσλ
κέζσ ησλ αθφινπζσλ εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία (processors) θαη ππεξγνιάβσλ επεμεξγαζίαο (subprocessors):
Όνομα Δκηελούνηορ ηην
Δπεξεπγαζία/Τπεπγολάβος
Δπεξεπγαζίαρ

Ρόλορ (Δκηελών ηην
Δπεξεπγαζία ή
Τπεπγολάβορ
Δπεξεπγαζίαρ)

Σοποθεζία

πκβαιιφκελν Ννκηθφ Πξφζσπν IBM

Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία

Όπσο δειψλεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο

Amazon Web Services, LLC

Τπεξγνιάβνο
Δπεμεξγαζίαο

410 Terry Ave. N
Seattle, WA 98109, USA

IBM Corporation

Τπεξγνιάβνο
Δπεμεξγαζίαο

1 New Orchard Rd.
Armonk, NY 10504, USA I

Fiberlink Communications Corporation, Τπεξγνιάβνο
κηα εηαηξεία ηνπ νκίινπ IBM
Δπεμεξγαζίαο

1787 Sentry Pkwy West, Bldg 18, Ste 200
Blue Bell, PA 19422, USA

Fiberlink Software Private Limited, κηα
εηαηξεία ηνπ νκίινπ IBM

Τπεξγνιάβνο
Δπεμεξγαζίαο

#99/100 Prestige Towers
Residency Road
Bangalore 560 025 India

IBM India Private Limited

Τπεξγνιάβνο
Δπεμεξγαζίαο

No. 12, Subramanya Arcade
Bannerghatta Road,
Bangalore 560029 India

Equinix LLC

Τπεξγνιάβνο
Δπεμεξγαζίαο

1950 Stemmons Freeway
Suite 1039A
Dallas, TX 75207, USA

Softlayer Technologies, Inc., κηα
εηαηξεία ηνπ νκίινπ IBM

Τπεξγνιάβνο
Δπεμεξγαζίαο

29A International Business Park
East Jurong, 139964
Singapore

Softlayer Technologies, Inc., κηα
εηαηξεία ηνπ νκίινπ IBM

Τπεξγνιάβνο
Δπεμεξγαζίαο

Tseung Kwan O Industrial Estate
Hong Kong

i126-6740-01 (11/2014)

ειίδα 5 απφ 14

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.

6.5

ςμμόπθυζη με ηο Safe Harbor
Οη πξνζθνξέο IBM SaaS πεξηιακβάλνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε "Αζθαινχο Ληκέλα" (Safe Harbor) ΗΠΑ-ΔΔ
ηεο Fiberlink Communications Corporation (Θπγαηξηθή ηεο IBM). Η IBM θαη ε Fiberlink ζπκκνξθψλνληαη θη
νη δχν κε ην Πιαίζην Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Η.Π.Α. - Δ.Δ., φπσο απηφ έρεη θαζνξηζηεί
απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή, ρξήζε θαη δηαηήξεζε
πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ην Safe Harbor ή γηα λα δείηε ηε δήισζε πηζηνπνίεζεο ηεο Fiberlink, κεηαβείηε ζηε δηεχζπλζε
http://www.export.gov/safeharbor/.
ε πεξίπησζε πνπ ην Πιαίζην Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Η.Π.Α.-Δ.Δ. δελ δηέπεη κηα
δηαβίβαζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα απφ ρψξα ηνπ ΔΟΥ, ηα 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.

6.6

Σοποθεζίερ Ανηλούμενυν Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θφξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ
Πειάηε σο αληινχζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Η IBM ζα εθαξκφδεη θφξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία ηνπ IBM SaaS σο θχξηα επσθεινχκελε ηνπνζεζία, εθηφο
εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζηελ ΙΒΜ.

6.7

Κανονιζηικά Γεδομένα
Παξά ηα φζα πξνβιέπνληαη πεξί ηνπ αληηζέηνπ, θαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο θαλνληζηηθήο έξεπλαο,
αλάιπζεο, επίδεημεο θαη αλαθνξάο, ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηε δηαηήξεζε θαη ρξήζε δεδνκέλσλ ζε
κηα αζξνηζηηθή, αλψλπκε κνξθή (δειαδή, έηζη ψζηε λα κελ κπνξείηε λα αλαγλσξηζηείηε εζείο ή νη
εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζαο σο πεγή ησλ δεδνκέλσλ θαη αθνχ αθαηξεζνχλ νπνηεζδήπνηε
πιεξνθνξίεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςεη ε ηαπηφηεηα ηνπ Πειάηε ή ε ηαπηφηεηα
εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ Πειάηε) ηα νπνία αληαλαθινχλ ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο εμνπζηνδνηεκέλσλ
ρξεζηψλ ηνπ Πειάηε κε ην IBM SaaS.

6.8

Νόμιμη Υπήζη και ςναίνεζη

6.8.1

Δξοςζιοδόηηζη για ηη ςλλογή και Δπεξεπγαζία Γεδομένυν
Σν IBM SaaS έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ηξνθνδφηεζε, δηαρείξηζε, πξνζηαζία, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν
θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Σν IBM SaaS ζα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ ρξήζηεο θαη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ
εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ Πειάηε λα επηθνηλσλνχλ κε ην IBM SaaS γηα ην νπνίν ν Πειάηεο έρεη
πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή. Σν IBM SaaS ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο, είηε κεκνλσκέλεο είηε ζε
ζπλδπαζκφ, κπνξεί λα ζεσξνχληαη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζε νξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο. ηα
δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη γηα έλα ρξήζηε κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο ην φλνκα ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, ε θαηαρσξεκέλε δηεχζπλζε email θαη ε ζέζε ηεο
ζπζθεπήο, ε ηαπηφηεηα ρξήζηε θαη ην ηζηνξηθφ αζθαινχο πινήγεζεο, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πιηθφ
εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε, θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη
απφ ηε ζπζθεπή. Ο Πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ IBM λα ζπιιέγεη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί
απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο.

6.8.2

Δνημεπυμένη ςναίνεζη από ηα Ππόζυπα ζηα οποία αναθέπονηαι ηα Γεδομένα
Η ρξήζε ηνπ IBM SaaS κπνξεί λα δηέπεηαη απφ δηάθνξνπο λφκνπο θαη 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.
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 σο
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εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (data processor) ηνπ Πειάηε κέζσ ηνπ IBM SaaS. Με ην παξφλ ν
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 http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf.

6.9

Γιαηήπηζη Γεδομένυν
Η IBM ζα δηαγξάθεη νπνηεζδήπνηε ζπιιερζείζεο πιεξνθνξίεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη
Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή θαηαγγειίαο ησλ
παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο, κε ηελ εμαίξεζε εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ε δηαηήξεζή ηνπο απαηηείηαη
ζχκθσλα κε ηζρχνληα λφκν, θαλφλα ή θαλνληζκφ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε IBM ζα δηαηεξεί ηηο
ζπιιερζείζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ ελ ιφγσ ηζρχνληα λφκν,
θαλφλα ή θαλνληζκφ.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Σν MaaS360 είλαη κηα εχρξεζηε πιαηθφξκα Cloud πνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα ζηελ αγνξά, φπσο π.ρ.
ζπζθεπέο iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows Phone θαη BlackBerry. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε
πεξηγξαθή ησλ πξνζθνξψλ IBM SaaS:
α.

IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS)
ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ (MDM) πεξηιακβάλνληαη ε εγγξαθή θαη
παξακεηξνπνίεζε ζπζθεπψλ, ε δηαρείξηζε πνιηηηθψλ αζθάιεηαο θαη ε εθηέιεζε ελεξγεηψλ κε
ζπζθεπέο, φπσο π.ρ. απνζηνιή κελχκαηνο, εληνπηζκφο, θιείδσκα θαη εθθαζάξηζε (wipe). ηηο
πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο MDM πεξηιακβάλνληαη θαλφλεο απηνκαηνπνηεκέλεο ζπκκφξθσζεο,
ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αλαθνξηθά κε πξνζσπηθέο θνξεηέο
ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν εξγαζίαο ("bring your own device" - BYOD) θαη
ρεηξηζηήξηα (dashboards) ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ιχζεηο θνξεηψλ
ζπζθεπψλ (Mobility Intelligence) θαη δεκηνπξγία ζρεηηθψλ αλαθνξψλ.

β.

IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS)
Σν MaaS360 Mobile Application Management παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εθαξκνγψλ θαη
δηαλνκήο ηνπο ζε ππνζηεξηδφκελεο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ MaaS360.
Πεξηιακβάλεη ην MaaS360 App Catalog, κηα εθαξκνγή πνπ εγθαζίζηαηαη ζηε ζπζθεπή θαη επηηξέπεη
ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ, λα εγθαζηζηνχλ θαη λα εηδνπνηνχληαη γηα ελεκεξσκέλεο
δηαρεηξηδφκελεο εθαξκνγέο.

γ.

IBM MaaS360 Mobile Application Security (SaaS)
Σν MaaS360 Mobile Application Security παξέρεη πξφζζεηε πξνζηαζία δεδνκέλσλ γηα
επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην WorkPlace SDK θαηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο, ή
γηα εθαξκνγέο iOS επηηξέπνληαο ηελ απηφκαηε ελνπνίεζε ηνπ αξρείν κεηαθφξησζεο ηεο
εθαξκνγήο (.ipa), ηνπ πξνθίι ηξνθνδφηεζεο (provisioning profile) θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
ππνγξαθήο (signing certificate). Σν Mobile Application Security ελνπνηεί ηελ εθαξκνγή κε ην Secure
Productivity Suite. Έηζη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εληαίαο ζχλδεζεο (single sign on), πξφζβαζεο ζην
Intranet κέζσ ηνπ Mobile Enterprise Gateway θαη εθαξκνγήο ξπζκίζεσλ αζθάιεηαο δεδνκέλσλ.

δ.

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Apps (SaaS)
Σν MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Apps παξέρεη ζε ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ
δηθηχνπ ηεο επηρείξεζεο ηε δπλαηφηεηα αζθαινχο, νκαιήο πξφζβαζεο ζε εζσηεξηθέο εθαξκνγέο
ρσξίο λα απαηηείηαη κηα ζχλδεζε VPN γηα νιφθιεξε ηε ζπζθεπή.

ε.

IBM MaaS360 Mobile Content Management (SaaS)
Σν MaaS360 Mobile Content Management επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή λα εγθαζηζηά θαη λα δηαλέκεη
έγγξαθα ζε ππνζηεξηδφκελεο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ MaaS360 MDM.
Πεξηιακβάλεη ην MaaS360 Doc Catalogue, πνπ είλαη έλαο ρψξνο απνζήθεπζεο ζηε ζπζθεπή πνπ
πξνζηαηεχεηαη κέζσ ελφο θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο
θαη αζθαινχο πξφζβαζεο, αλάγλσζεο θαη θνηλήο ρξήζεο εγγξάθσλ. Πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα
άκεζεο πξφζβαζεο ζε θαηαλεκεκέλν πεξηερφκελν θαη ρψξνπο απνζήθεπζεο φπσο π.ρ. ην
SharePoint, ην Box θαη ην Google Drive. Γηαηίζεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηδησηηθνχο
θνηλφρξεζηνπο θαηαιφγνπο SharePoint θαη Windows κε ην MaaS360 Mobile Enterprise Gateway.
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ εθδνρψλ, ηαθηηθνχ ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο εγγξάθσλ πνπ
βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ MaaS360, κέζσ επηινγψλ πνιηηηθήο απνηξνπήο απψιεηαο
δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ. ε ππνρξεσηηθή ηαπηνπνίεζε, ν πεξηνξηζκφο δπλαηνηήησλ αληηγξαθήοεπηθφιιεζεο θαη ε απαγφξεπζε αλνίγκαηνο ή θνηλήο ρξήζεο εγγξάθσλ ζε άιιεο εθαξκνγέο.

ζη.

IBM MaaS360 Secure Document Sync (SaaS)
Σν MaaS360 Secure Document Sync παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα εχθνινπ θαη αζθαινχο
ζπγρξνληζκνχ πεξηερνκέλνπ ρξεζηψλ αλάκεζα ζε δηαρεηξηδφκελεο θνξεηέο ζπζθεπέο. Οη
δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ πνιηηηθψλ αλαθνξηθά κε
ην πεξηερφκελν ρξεζηψλ ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, φπσο π.ρ. ν πεξηνξηζκφο δπλαηνηήησλ
απνθνπήο, αληηγξαθήο θαη επηθφιιεζεο θαη ε απαγφξεπζε αλνίγκαηνο ή θνηλήο ρξήζεο
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πεξηερνκέλνπ ζε άιιεο εθαξκνγέο. Σν πεξηερφκελν απνζεθεχεηαη κε αζθαιή ηξφπν, ηφζν ζην
Cloud φζν θαη ζηε ζπζθεπή, θαη ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν είλαη δπλαηή κφλν κέζσ ηνπ
MaaS360 Doc Catalogue.
δ.

IBM MaaS360 Secure Editor (SaaS)
Σν MaaS360 Secure Editor είλαη έλα ηζρπξφ παθέην εθαξκνγψλ γξαθείνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο
ρξήζηεο λα εξγάδνληαη κε επαγγεικαηηθά έγγξαθα θαζψο βξίζθνληαη εθηφο γξαθείνπ. Σν MaaS360
Secure Editor παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:

ε.

●

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε αξρείσλ .DOC, .PPT θαη .XLS

●

Πξνβνιή δηαθαλεηψλ ζε θαηάζηαζε παξνπζίαζεο (presentation mode)

●

Δχθνιε εξγαζία κε ζπλεκκέλα αξρεία ζε email θαη άιια αξρεία απφ ην MaaS360 for iOS

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Documents (SaaS)
Σν MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Docs επηηξέπεη ζε νξγαληζκνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην
MaaS360 Mobile Content Management ψζηε λα παξέρνπλ ζε ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ
δηθηχνπ ηνπ νξγαληζκνχ άκεζε πξφζβαζε ζε εζσηεξηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ Connections ή
ηνπ SharePoint, ζε θνηλφρξεζηνπο θαηαιφγνπο (file shares) ησλ Windows ή ζε άιινπο ρψξνπο
απνζήθεπζεο αξρείσλ ρσξίο λα απαηηείηαη κηα ζχλδεζε VPN γηα νιφθιεξε ηεο ζπζθεπή.
Πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Docs απνηειεί ε αγνξά ηνπ
MaaS360 Mobile Content Management. Τπνζηεξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα iOS 5.0 θαη Android
4.0 ή κεηαγελέζηεξα.

ζ.

IBM MaaS360 Mobile Email Management (SaaS)
Σν MaaS360 Mobile Email Management πεξηιακβάλεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Microsoft Exchange ActiveSync θαη ηνπ Lotus Traveler.

η.

●

Exchange ActiveSync: Παξέρεη ππνζηήξημε γηα θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ζην
Microsoft Exchange κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ActiveSync. ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
πεξηιακβάλνληαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ζπζθεπψλ, φπσο π.ρ. ε δπλαηφηεηα
παξακεηξνπνίεζεο ζπζθεπψλ, δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ActiveSync (θσδηθφο
πξφζβαζεο (passcode), θξαγή θαη παξνρή πξφζβαζε ζε email), θαη εθηέιεζεο ελεξγεηψλ κε
ζπζθεπέο, φπσο π.ρ. θιείδσκα θαη εθθαζάξηζε (wipe) ζπζθεπψλ θαη δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ
αλαθνξψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπζθεπήο.

●

Lotus Traveler: Παξέρεη ππνζηήξημε γηα θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ζην IBM Lotus
Notes® κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ Lotus Traveler. ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε
δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ζπζθεπψλ, θξαγήο θαη παξνρήο πξφζβαζεο ζε ζπζθεπέο,
εθαξκνγήο πνιηηηθψλ βάζεη θσδηθψλ πξφζβαζεο (passcodes), εθθαζάξηζεο (wipe) ζπζθεπψλ
θαη αλάπηπμεο αλαιπηηθψλ αλαθνξψλ γηα ραξαθηεξηζηηθά ζπζθεπψλ.

IBM MaaS360 Secure Browser (SaaS)
Σν MaaS360 Secure Browser είλαη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πινήγεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ
επηηξέπεη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζε εηαηξηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο intranet θαη επηβάιιεη ηε
ζπκκφξθσζε κε ηηο εηαηξηθέο πνιηηηθέο πξφζβαζεο ζε πεξηερφκελν παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα
νξηζκνχ θίιηξσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη πνιηηηθψλ αζθάιεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε
ησλ ρξεζηψλ κφλν ζε εγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηνλ απνθιεηζκφ
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πεξηερνκέλνπ, φπσο π.ρ. δηθηπαθνί ηφπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ ή κεηάδνζεο επηβιαβνχο θψδηθα (malware). Πεξηιακβάλεη ηε
δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ελζσκαησκέλσλ πξνγξακκάησλ πινήγεζεο θαη πξνγξακκάησλ
πινήγεζεο ηξίησλ πξνκεζεπηψλ κε ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο εθαξκνγψλ ή ηνπνζεηψληαο ηα ελ
ιφγσ πξνγξάκκαηα πινήγεζεο ζηε "ιίζηα απαγνξεπκέλσλ εθαξκνγψλ" φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ην
MaaS360 MDM. Δπηηξέπεη ηελ πξνζζήθε εμαηξέζεσλ ζε κηα ιίζηα επηηξεπηψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ
(whitelist), ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηε ρξήζε "cookies", παξέρεη ιεηηνπξγίεο αληηγξαθήο,
επηθφιιεζεο θαη εθηχπσζεο θαη επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ζε θαηάζηαζε παξνπζίαζεο (kiosk mode).

ηα.

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Secure Browser (SaaS)
To MaaS360 Mobile Enterprise Gateway for Secure Browser επηηξέπεη ζε ππνζηεξηδφκελεο
ζπζθεπέο λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε εγθεθξηκέλνπο εζσηεξηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο ρσξίο λα
απαηηείηαη κηα ζχλδεζε VPN γηα νιφθιεξε ηε ζπζθεπή.
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ηβ.

IBM MaaS360 Enterprise Server Management for BlackBerry (SaaS)
Παξέρεη ππνζηήξημε γηα θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην BlackBerry Enterprise
Server (BES) ρξεζηκνπνηψληαο BlackBerry APIs. ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο εμ
απνζηάζεσο πξφζβαζεο φπσο π.ρ. απνζηνιή κελχκαηνο, επαλαθαζνξηζκφο θσδηθνχ πξφζβαζεο
(passcode), εθαξκνγή πνιηηηθήο BES θαη εθθαζάξηζε (wipe), θαζψο θαη ε δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ
αλαθνξψλ γηα ραξαθηεξηζηηθά ζπζθεπψλ. Απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ MaaS360 Cloud Extender.
Γηαηίζεηαη κφλν γηα ζπζθεπέο πνπ εμεηάδνληαη ή βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ MaaS360 κέζσ
ηνπ BES 5.0.

ηγ.

IBM MaaS360 Mobile Expense Management (SaaS)
Σν MaaS360 Mobile Expense Management επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή λα δεκηνπξγήζεη πνιηηηθέο
ρξήζεο δεδνκέλσλ θαη λα ηηο εθαξκφζεη ζε ππνζηεξηδφκελεο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε
δηαρείξηζε ηνπ MaaS360. Μπνξεί λα εθαξκφζεη ηηο ελ ιφγσ πνιηηηθέο ζε επίπεδν ζπζθεπήο, ζε
επίπεδν νκάδαο ή ζε γεληθφ επίπεδν θαη λα νξίζεη φξηα απνζηνιήο πξνεηδνπνηήζεσλ θαη
κελπκάησλ γηα ηε ρξήζε δεδνκέλσλ εληφο ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη κέζσ πεξηαγσγηθήο πξφζβαζεο
(roaming).

ηδ.

IBM MaaS360 Advanced Mobile Management Suite (SaaS)
Γέζκε (Suite/Bundle) πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη ην MaaS360 Mobile Device Management, ην
MaaS360 Mobile Application Management, ην MaaS360 Content Cloud θαη ην MaaS360 Mobile
Expense Management.

ηε.

IBM MaaS360 Secure Productivity Suite (SaaS)
Γέζκε (Suite/Bundle) πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη ην MaaS360 Secure Mail, ην MaaS360 Mobile
Application Management, ην MaaS360 Mobile Application Security, ην MaaS360 Content Cloud θαη
ην MaaS360 Secure Browser.

ηζη.

IBM MaaS360 Secure Mail (SaaS)
Σν MaaS360 Secure Mail παξέρεη κηα ρσξηζηή θαη αζθαιή εθαξκνγή γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πξφζβαζεο θαη ηε δηαρείξηζε κελπκάησλ email, εκεξνινγίσλ θαη επαθψλ. Δπηηξέπεη ηνλ έιεγρν
κελπκάησλ email θαη ζπλεκκέλσλ αξρείσλ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ην ελδερφκελν δηαξξνήο
δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο πξνψζεζεο ή κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε άιιεο
εθαξκνγέο. Δπίζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο ηεο ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ, πεξηνξηζκνχ ησλ
δπλαηνηήησλ απνθνπήο, αληηγξαθήο θαη επηθφιιεζεο πεξηερνκέλνπ, θαη θιεηδψκαηνο ζπλεκκέλσλ
αξρείσλ ζε κελχκαηα email ψζηε λα είλαη δπλαηή κφλν ε αλάγλσζή ηνπο.

ηδ.

IBM MaaS360 Mobile Enterprise Gateway Suite (SaaS)
Σν MaaS360 Mobile Enterprise Gateway Suite επηηξέπεη ζε ππνζηεξηδφκελεο εθαξκνγέο ζε
πεξηβάιινλ iOS θαη Android λα επηθνηλσλνχλ άκεζα θαη κε αζθάιεηα κε πφξνπο ζην εζσηεξηθφ
δίθηπν ηεο εηαηξείαο.

ηε.

IBM MaaS360 Secure Document Sharing Suite (SaaS)
Γέζκε (Suite/Bundle) πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη ην MaaS360 Mobile Content Management, ην
MaaS360 Secure Editor, ην MaaS360 Secure Document Sync θαη ην MaaS360 Content Cloud.

ηζ.

IBM MaaS360 Mobile Threat Management (SaaS)
Σν MaaS360 Mobile Threat Management παξέρεη εληζρπκέλε αζθάιεηα γηα θνξεηέο ζπζθεπέο
κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ επηβιαβνχο θψδηθα ζε θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ηεο πξνεγκέλεο αλίρλεπζεο
πεξηζηαηηθψλ jailbreaking/rooting. Σν MaaS360 Mobile Threat Management επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε
λα νξίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί πνιηηηθέο ζπκκφξθσζεο αλαθνξηθά κε επηβιαβή θψδηθα θαη άιια
ηξσηά ζεκεία πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αζθάιεηα ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ.

θ.

IBM MaaS360 Content Service (SaaS)
Σν MaaS360 Content Service (SaaS) παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα κεηαθφξησζεο
παθέησλ εθαξκνγψλ θαη εγγξάθσλ ζην ζχζηεκα δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ ηνπ MaaS360.
Οη Πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ ηελ ππεξεζία MaaS360 Content Service ζα πξέπεη επίζεο λα
αγνξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα δηθαίσκα ρξήζεο ηφζν ηνπ MaaS360 Content Service Storage (SaaS)
φζν θαη ηνπ MaaS360 Content Service Bandwidth (SaaS).
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θα.

IBM MaaS360 Content Service Storage (SaaS)
Σν MaaS360 Content Service Storage (SaaS) παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ
κηα ζπλνιηθή πνζφηεηα ρψξνπ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε κε ην
MaaS360 Content Service (SaaS).

θβ.

IBM MaaS360 Content Service Bandwidth (SaaS)
Σν MaaS360 Content Service Bandwidth (SaaS) παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα
αγνξάζνπλ κηα ζπλνιηθή πνζφηεηα εχξνπο γξακκήο (bandwidth) πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε
κε ην MaaS360 Content Service (SaaS).
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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 ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή 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 ζαο. Απνδέρεζηε φηη ε χκβαζε
SLA δελ ζπληζηά εγγχεζε πξνο εζάο.

1.

Οπιζμοί
α.

"Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή" (Authorized Contact) είλαη ην άηνκν πνπ δειψζαηε ζηελ IBM ην νπνίν
είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνβνιή Αμηψζεσλ βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA.

β.

"Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο" (Availability Credit) είλαη 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.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ ηελ Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο 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.

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

ε.

"Πειάηεο" (Customer) ή "εζείο/εζάο/ζαο" είλαη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ εγγξάθεηαη σο
ζπλδξνκεηήο 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.

"Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη ν Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ή/θαη
ν Υξφλνο Γηαθνπήο Δπεμεξγαζίαο Δηζεξρφκελσλ Γεδνκέλσλ πνπ ηζρχεη γηα ην αληίζηνηρν Δπίπεδν
Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. ην Υξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην IBM SaaS δελ είλαη δηαζέζηκν 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 ρξήζε ησλ δηθψλ ζαο θσδηθψλ πξφζβαζεο
ή εμνπιηζκνχ),

●

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.

"πκβάλ" (Event) είλαη κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελφο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ.

ε.

Πεξηπηψζεηο "Αλσηέξαο Βίαο" (Force Majeure) είλαη 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.

"Πξνγξακκαηηζκέλε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο" (Planned System Downtime) είλαη κηα
πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηνπ IBM SaaS γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο.

i126-6740-01 (11/2014)

ειίδα 12 απφ 14

η.

2.

"Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ" (Service Level) είλαη 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, ζα πξέπεη λα έρεηε 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. Θα πξέπεη λα παξέρεηε 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
πνπ παξαηεξείηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηνπ
IBM SaaS.

β.

Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζή ζαο 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 ζαο 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 αλαθέξεηε φηη ππνζηήθαηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο
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. Μπνξείηε λα εγείξεηε 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 αγνξάζαηε 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 εθαηφλ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο
εηήζηαο ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεηε 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 δηθά ζαο αξρεία.

ζ.

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

Δπίπεδα Παποσήρ Τπηπεζιών
Γιαθεζιμόηηηα ηος IBM SaaS καηά ηη διάπκεια ενόρ ςμβαηικού Μήνα
Δπιηεςσθέν Δπίπεδο Παποσήρ Τπηπεζιών
(καηά ηη διάπκεια ενόρ ςμβαηικού Μήνα)

Πίζηυζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Υπέυζηρ ςνδπομήρ για ηο
ςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίυζηρ)

Υακειφηεξε απφ 99,8%

2%

Υακειφηεξε απφ 98,8%

5%

Υακειφηεξν απφ 95,00%

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 50 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 50 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο = 43.150 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα 99,8%
Δπηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα

πλνιηθή δηάξθεηα πκβαηηθνχ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

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.

●

Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο.

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.

i126-6740-01 (11/2014)

ειίδα 14 απφ 14

