Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Cloudant Dedicated Cluster
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.

1.

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

IBM Cloudant Bare Metal Trial Node

●

IBM Cloudant Bare Metal Node

●

IBM Cloudant Virtual Machine Node

●

IBM Cloudant Bare Metal Geospatial Node

●

IBM Cloudant Virtual Machine Geospatial Node

●

IBM Cloudant with Customer Provided Infrastructure

●

IBM Cloudant Bare Metal SMB Node

●

IBM Cloudant i2 Virtual Machine Node

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο, νη αλαθεξφκελεο πξνζθνξέο IBM SaaS απνηεινχλ
πξνζθνξέο ηχπνπ "Infrastructure as a Service".

2.

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

Πεπίπηυζη Φπήζηρ (Instance) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη ε πξφζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξφζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Κόμβορ Παλιόηεπηρ Υποδομήρ (Legacy Node) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Σα δηθαηψκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε κεηξηθά ζπζηήκαηα παιηφηεξεο
ππνδνκήο δελ δηαηίζεληαη πιένλ ελεξγά ζηελ αγνξά απφ ηελ IBM. Όκσο, ε IBM κπνξεί, θαηά ηελ
απνθιεηζηηθή ηεο δηαθξηηηθή επρέξεηα, λα ζπκθσλήζεη ζηελ αχμεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ
ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κε βάζε ην κεηξηθφ ζχζηεκα ρξέσζεο πνπ βαζίδεηαη ζε
Κφκβνπο Παιηφηεξεο Τπνδνκήο. Η ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε βάζεη απηνχ ηνπ κεηξηθνχ
ζπζηήκαηνο ρξέσζεο ππφθεηηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ παξέρεηαη ζηε
ζχκβαζε βάζεη ηεο νπνίαο ν Πειάηεο είρε απνθηήζεη αξρηθά ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ην
IBM SaaS Παιηφηεξεο Τπνδνκήο, θαη κφλν ζχκθσλα κε ην δηθαίσκα ρξήζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε.
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3.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Σν πιεξσηέν πνζφ γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.1

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

4.

Δπιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ 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.

4.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε δειψλεηαη φηη γίλεηαη ζπλερφκελε ηηκνιφγεζε, ν Πειάηεο
ζα εμαθνινπζεί λα έρεη πξφζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS ζε
ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθφςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερφκελεο ηηκνιφγεζεο, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθφ 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.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο θαη αθνχ ε IBM ζαο εηδνπνηήζεη φηη ε πξφζβαζε ζην IBM
SaaS είλαη δηαζέζηκε, παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM SaaS κέζσ email, online θφξνπκ θαη
ελφο ζπζηήκαηνο online αλαθνξάο πξνβιεκάησλ. Οπνηεζδήπνηε βειηηψζεηο, ελεκεξψζεηο θαη άιια πιηθά
παξέρνληαη απφ ηελ IBM ζηα πιαίζηα νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζεσξνχληαη κέξνο ηνπ
IBM SaaS θαη θαηά ζπλέπεηα δηέπνληαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο. Η ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ην IBM SaaS ζα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη βαζκνί
πξνηεξαηφηεηαο:

i126-6755-02 (05/2015)

ειίδα 2 απφ 9

Πποηεπαιόηηηα

Οπιζμόρ Πποηεπαιόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
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.

Δληφο 1 ψξαο

24x7

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
Άιιεο
πξνηεξαηφηεηεο επισείπηζηρ:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο
επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο,
ή πξφθεηηαη γηα κηα εξψηεζε ή αίηεκα κε ηερληθήο
θχζεσο.

Δληφο 4 σξψλ

Δξγάζηκεο ψξεο

ηελ ελφηεηα IBM Cloudant ηνπ Δγρεηξηδίνπ Τπνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS (IBM Software as a Service
[SaaS] Support Handbook) παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ψξεο δηαζεζηκφηεηαο, ηηο
δηεπζχλζεηο email, ηα ζπζηήκαηα online αλαθνξάο πξνβιεκάησλ, ηνπο βαζκνχο πξνηεξαηφηεηαο θαη
θξηζηκφηεηαο πξνβιεκάησλ, θαη άιινπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε
ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Σςμμόπθυζη με ηο Πλαίζιο Απσών Safe Harbor και Πποζηαζία Γεδομένυν
Η IBM ζπκκνξθψλεηαη κε ηα Πιαίζηα Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Η.Π.Α. - Δ.Δ. θαη Η.Π.Α. Διβεηίαο, φπσο απηά έρνπλ 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 IBM,
κεηαβείηε ζηε δηεχζπλζε http://www.export.gov/safeharbor/.
Δάλ ν Πειάηεο θαηαζηήζεη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα δηαζέζηκα ζην IBM SaaS, φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο δηάζεζεο ηέηνησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ Πειάηε ζηελ ΙΒΜ, ν Πειάηεο ζα ζεσξείηαη ν
κνλαδηθφο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο (controller) ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ν Πειάηεο
νξίδεη ηελ ΙΒΜ σο εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία (processor, σο νη ελ ιφγσ φξνη νξίδνληαη ζηελ Οδεγία
95/46/ΔΚ ηεο ΔΔ) γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ 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 ηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο. Η IBM ζα ζπλεξγάδεηαη
εχινγα κε ηνλ Πειάηε ζηελ εθπιήξσζε νπνησλδήπνηε λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηεο παξνρήο ζηνλ Πειάηε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηνπ. Ο
Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη θαηαζηεί
δηαζέζηκν ζην IBM SaaS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα,
δηακέζνπ θξαηηθψλ ζπλφξσλ ζηελ IBM ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Δάλ ε IBM αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν επεμεξγάδεηαη ή παξέρεη αζθάιεηα ζηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ε ελ ιφγσ αιιαγή
έρεη σο απνηέιεζκα λα κε ζπκκνξθψλεζηε πιένλ κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πεξί πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ, κπνξείηε λα ηεξκαηίζεηε ηε ζπλδξνκή ζαο γηα ην IBM SaaS εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ αιιαγήο απφ ηελ IBM.

6.2

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

6.3

Τοποθεζίερ 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.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

Πποζθοπέρ IBM SaaS
Οη αθφινπζεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε κία απφ ηηο πξνζθνξέο IBM SaaS πνπ
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.

1.1

●

ηνλ Πειάηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ IBM Cloudant Data Layer, κηα
βάζε δεδνκέλσλ JSON (JavaScript Object Notation). Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα
απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ κέζσ ελφο (1) Cloudant RESTful API, ηε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζε βηβιηνζήθεο SDK ινγηζκηθνχ πειάηε θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ, κηα ελζσκαησκέλε
ιεηηνπξγία επξεηεξηνπνίεζεο πιήξνπο θεηκέλνπ, ηε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο πνιιαπιψλ θχξησλ
δεδνκέλσλ (multi-master replication) θαη αλάιπζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ ηνπ MapReduce.

●

Γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο (Instance) ηνπ IBM SaaS, ε IBM ζα εγθαηαζηήζεη θαη ζα
παξακεηξνπνηήζεη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ινγηζκηθνχ IBM Cloudant Data Layer ζε έλαλ (1)
εμππεξεηεηή. Κάζε εμππεξεηεηήο ζα βξίζθεηαη ζην θέληξν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελφο
ππνζηεξηδφκελνπ παξφρνπ IaaS (Infrastructure as a Service). Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ
πάξνρν IaaS θαη ηηο ηνπνζεζίεο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ κηα ιίζηα πνπ
παξέρεηαη απφ ηελ IBM.

●

Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) Πεξηπηψζεηο Υξήζεο αλά ζχκπιεγκα
(cluster). Η IBM ζα παξακεηξνπνηήζεη ηνπο αληίζηνηρνπο εμππεξεηεηέο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
ζπκπιέγκαηα. Η IBM, θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηεο δηαθξηηηθή επρέξεηα, ζα παξακεηξνπνηήζεη έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο εμηζνξξνπεηέο θνξηίσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνξηίσλ εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.

●

Ο Πειάηεο ζα έρεηε πξφζβαζε ζε έλαλ Technical Account Manager (TAM) πνπ κπνξεί λα ηνλ
βνεζήζεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο. Η ππνζηήξημε απηή θαζίζηαηαη
δηαζέζηκε ζηνλ Πειάηε φηαλ ν Πειάηεο εηδνπνηεζεί απφ ηελ ΙΒΜ φηη ε πξφζβαζή ηνπ ζην IBM SaaS
είλαη δηαζέζηκε. O Technical Account Manager (TAM) πνπ ζαο εμππεξεηεί δελ ηίζεηαη ζηε δηάζεζή
ζαο βάζεη πιήξνπο απαζρφιεζεο, αιιά εμππεξεηεί θαη άιινπο πειάηεο. Θα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο
γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ δηάξθεηαο 15 ην πνιχ σξψλ.

IBM Cloudant Bare Metal Trial Node
Απηφ ην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκν γηα πειάηεο πνπ ζέινπλ λα αμηνινγήζνπλ ην ινγηζκηθφ IBM Cloudant
Data Layer.
Δπηπιένλ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ηζρχνπλ γα εμήο:

1.2

●

Γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλαλ
(1) εμππεξεηεηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνηλνχ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πειάηε.

●

Η κέγηζηε Πεξίνδνο πλδξνκήο γηα απηή ηελ πξνζθνξά είλαη 6 κήλεο.

●

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο, ν Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία κφλν
γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο θαη φρη γηα παξαγσγηθνχο ζθνπνχο.

IBM Cloudant Bare Metal Node
Δπηπιένλ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ηζρχνπλ γα εμήο γηα απηφ ην IBM
SaaS:
●

1.3

Γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλαλ
(1) εμππεξεηεηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνηλνχ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πειάηε.

IBM Cloudant Bare Metal SMB Node
Δπηπιένλ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ηζρχνπλ γα εμήο γηα απηφ ην IBM
SaaS:
●

Γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλαλ
(1) εμππεξεηεηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνηλνχ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πειάηε.
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1.4

IBM Cloudant Virtual Machine Node
Δπηπιένλ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ηζρχνπλ γα εμήο γηα απηφ ην IBM
SaaS:
●

1.5

Γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλαλ
(1) εμππεξεηεηή πνπ έρεη παξακεηξνπνηεζεί σο εηθνληθή πεξίπησζε ρξήζεο (virtual instance). Απηή
ε εηθνληθή πεξίπησζε ρξήζεο ζα ρξεζηκνπνηεί πιηθφ εμνπιηζκνχ θαη πφξνπο δηθηχνπ απφ θνηλνχ κε
άιινπο πειάηεο, αιιά ε εηθνληθή πεξίπησζε ρξήζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ
Πειάηε.

IBM Cloudant i2 Virtual Machine Node
Δπηπιένλ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ηζρχνπλ γα εμήο γηα απηφ ην IBM
SaaS:
●

1.6

Γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλαλ
(1) εμππεξεηεηή πνπ έρεη παξακεηξνπνηεζεί σο εηθνληθή πεξίπησζε ρξήζεο (virtual instance). Απηή
ε εηθνληθή πεξίπησζε ρξήζεο ζα ρξεζηκνπνηεί πιηθφ εμνπιηζκνχ θαη πφξνπο δηθηχνπ απφ θνηλνχ κε
άιινπο πειάηεο, αιιά ε εηθνληθή πεξίπησζε ρξήζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ
Πειάηε.

IBM Cloudant Bare Metal Geospatial Node
Δπηπιένλ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ηζρχνπλ γα εμήο γηα απηφ ην IBM
SaaS:

1.7

●

Γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλαλ
(1) εμππεξεηεηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνηλνχ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πειάηε.

●

Ο Πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα γεσρσξηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ
ζπλδπάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ GIS (Geographical Information Systems)
ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφηππν θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ GeoJSON. Παξέρνληαη ιεηηνπξγίεο
γεσρσξηθήο επξεηεξηνπνίεζεο, αλαδήηεζεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη θνηλήο ρξήζεο
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ίδηνπ Cloudant Restful API.

IBM Cloudant Virtual Machine Geospatial Node
Δπηπιένλ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ηζρχνπλ γα εμήο γηα απηφ ην IBM
SaaS:

2.

●

Γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλαλ
(1) εμππεξεηεηή πνπ έρεη παξακεηξνπνηεζεί σο εηθνληθή πεξίπησζε ρξήζεο (virtual instance). Απηή
ε εηθνληθή πεξίπησζε ρξήζεο ζα ρξεζηκνπνηεί πιηθφ εμνπιηζκνχ θαη πφξνπο δηθηχνπ απφ θνηλνχ κε
άιινπο πειάηεο, αιιά ε εηθνληθή πεξίπησζε ρξήζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ
Πειάηε.

●

Ο Πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα γεσρσξηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ
ζπλδπάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ GIS (Geographical Information Systems)
ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφηππν θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ GeoJSON. Παξέρνληαη ιεηηνπξγίεο
γεσρσξηθήο επξεηεξηνπνίεζεο, αλαδήηεζεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη θνηλήο ρξήζεο
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ίδηνπ Cloudant Restful API.

IBM Cloudant with Customer Provided Infrastructure
Οη πξνδηαγξαθέο γηα απηφ ην IBM SaaS νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε παιηφηεξεο ππνδνκήο πνπ έρεη ζπλάςεη
ν Πειάηεο κε ηελ Cloudant Inc.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM –
Γέζμεςζη για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
H IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("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.

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

β.

Πίζηυζη 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.

Αξίυζη (Claim) – 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.

Σςμβαηικόρ 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 (Customer) ή εζείρ/εζάρ/ζαρ – 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.

Έκηακηη Σςνηήπηζη (Emergency Maintenance) – δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο ηνπ IBM SaaS
πνπ ελδέρεηαη λα πεξηνξίδνπλ ή λα αλαζηέιινπλ ηε δηαζεζηκφηεηα νιφθιεξεο ή ηκήκαηνο ηνπ IBM
SaaS γηα ιφγνπο δεκνζίαο αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο, ζπληήξεζεο ηνπ IBM SaaS,
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ππεξεζηψλ, πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ή γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ιεηηνπξγηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο.

δ.

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

ε.

Γικαιολογημένορ Φπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Excused Downtime) – ην ρξνληθφ δηάζηεκα,
κεηξεκέλν ζε ιεπηά, θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε κήλα, θαηά ην νπνίν ην IBM SaaS δελ είλαη
δηαζέζηκν γηα θάπνηνλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
(1)

Πεξηπηψζεηο Αλσηέξαο Βίαο,

(2)

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

(3)

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),

(4)

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

(5)

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

(6)

Πξνγξακκαηηζκέλε πληήξεζε,

(7)

Έθηαθηε πληήξεζε, ή

(8)

Όηαλ ν πάξνρνο IaaS (Infrastructure as a Service) είλαη ε Amazon Web Services ("AWS"), κηα
βιάβε πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο ζηελ AWS, φπνπ ην ρεηξηζηήξην ππεξεζηψλ (service
dashboard) ηεο AWS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλδεημε.
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2.

ζ.

Ανυηέπα 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.

η.

Ππογπαμμαηιζμένη Σςνηήπηζη (Scheduled Maintenance) – δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο ηνπ
IBM SaaS πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί απφ ηελ ΙΒΜ γηα εθηέιεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα. Καηά
ηε δηάξθεηα κηαο Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο, ην IBM SaaS ελδέρεηαη λα κελ είλαη δηαζέζηκν
ζηνλ Πειάηε.

ηα.

Δπίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών (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.

ηβ.

Σςνολικόρ Φπόνορ (Total Time) – ν ρξφλνο, κεηξεκέλνο ζε ιεπηά, πνπ αληηζηνηρεί ζε
νπνηνλδήπνηε κήλα.

ηγ.

Φπόνορ Αδιάλειπηηρ Λειηοςπγίαρ (Uptime) – ν ρξφλνο, κεηξεκέλνο ζε ιεπηά, ζε νπνηνλδήπνηε
κήλα πνπ ην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
πξννξίδεηαη θαη αληαπνθξίλεηαη ζε αηηήζεηο γηα κεκνλσκέλα έγγξαθα εληφο 250 ρηιηνζηψλ ηνπ
δεπηεξνιέπηνπ ζην 99ν εθαηνζηεκφξην γηα φιεο ηηο αηηήζεηο φηαλ ν φγθνο αηηήζεσλ είλαη 150 TPS
(ζπλαιιαγέο αλά δεπηεξφιεπην) ή κηθξφηεξνο. Οη ρξφλνη απφθξηζεο ζα κεηξψληαη ζε TTFB (ρξφλνο
κέρξη ην πξψην byte).

Διδοποιήζειρ Σςνηήπηζηρ
Οπνηαδήπνηε Πξνγξακκαηηζκέλε πληήξεζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη δηαζέζηκν ην IBM
SaaS ζα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ηνπ Πειάηε ην αξγφηεξν 1 εξγάζηκε εκέξα πξηλ
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.
Δάλ απαηηνχληαη εξγαζίεο Έθηαθηεο πληήξεζεο, ε IBM ζα εηδνπνηήζεη ηελ Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ηνπ
Πειάηε άκεζα κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.

3.

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 Πξνηεξαηφηεηαο 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 Πξνηεξαηφηεηαο 1.

β.

Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο
ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) 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 αμηνινγεί ηελ Αμίσζε εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
ηεο ελ ιφγσ Αμίσζεο. Η IBM ζα πξαγκαηνπνηεί κηα εζσηεξηθή θαηακέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ Υξφλνπ
Αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Γηθαηνινγεκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα
θάζε πκβαηηθνχ Μήλα. 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 ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Η IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα
παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην (ηα) ίδην(-α) πκβάλ(ηα) ζηνλ ίδην
πκβαηηθφ Μήλα.
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4.

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.

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.

ε.

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

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

Πίζηυζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Φπέυζηρ Σςνδπομήρ για ηο
Σςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίυζηρ)

Τςειφηεξν ή ίζν κε 99,9%

0%

Τςειφηεξν ή ίζν κε 99% αιιά ρακειφηεξν απφ 99,9%

10%

Τςειφηεξν ή ίζν κε 95% αιιά ρακειφηεξν απφ 99%

25%

Υακειφηεξν απφ 95%

100%

Σν Δπηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ, ην νπνίν εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο:
(α) ν Υξφλνο Αδηάιεηπηεο Λεηηνπξγίαο, δηαηξνχκελνο δηά (β) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζε έλα
πκβαηηθφ Μήλα, κείνλ ην Γηθαηνινγεκέλν Υξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο.
Γηα παξάδεηγκα, ην Δπηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ γηα ηνλ κήλα Μάξηην (απνηεινχκελν απφ
44.640 ιεπηά ζπλνιηθά) κε έλα δηθαηνινγεκέλν ρξφλν δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 3 ιεπηψλ θαη έλα ρξφλν
αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο 44.194 ιεπηψλ ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο:
(44.194 / (44.640 – 3)) x 100 = 0,99000 x 100 = 99%

5.

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

Τπεξεζίεο Beta.

●

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

Σημανηικό: 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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