Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Insights Foundation for Energy On Cloud
Οη Όξνη Υξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ 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 θαηηζρύνπλ ησλ
Γεληθώλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Υξήζεο.
Οη Όξνη Υξήζεο δηέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνύο
ύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("ύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο Όξνπο Υξήζεο ζπληζηνύλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

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

2.

●

IBM Insights Foundation for Energy Premium User On Cloud

●

IBM Insights Foundation for Energy Standard User On Cloud

●

IBM Insights Foundation for Energy Consumer User On Cloud

●

IBM Insights Foundation for Energy Asset Analytics On Cloud

●

IBM Insights Foundation for Energy Setup On Cloud

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελόο από ηα αθόινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, όπσο 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 δηθαηώκαηα
ρξήζεο γηα θάζε κνλαδηθό Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα πξόζβαζεο ζηελ
ππεξεζία IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελόο
πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελόο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνύ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξόζβαζεο ζην
IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή
ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο (Concurrent User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο είλαη έλα πξόζσπν πνπ
απνθηά πξόζβαζε ζην IBM SaaS ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Αλεμάξηεηα από ην
εάλ ην ελ ιόγσ πξόζσπν απνθηά πξόζβαζε ζην IBM SaaS πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο
ηαπηόρξνλα, ην πξόζσπν κεηξά σο έλαο κόλν Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο. Ο Πειάηεο
πξέπεη λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα ην κέγηζην αξηζκό Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλσλ
Υξεζηώλ πνπ απνθηνύλ ηαπηόρξνλα πξόζβαζε ζην IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή
έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή
ελόο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ (application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ
Πειάηε.

γ.

Πεξηνπζηαθό ηνηρείν (Asset) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξηνπζηαθό ηνηρείν είλαη νπνηνζδήπνηε πιηθόο πόξνο ή αληηθείκελν αμίαο πξνο
δηαρείξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εμνπιηζκνύ παξαγσγήο, θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ,
κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ, θαη εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ πιεξνθνξηθήο. Κάζε πόξνο ή ζηνηρείν πνπ
έρεη κηα κνλαδηθή ηαπηόηεηα ζην IBM SaaS ζεσξείηαη ρσξηζηό Πεξηνπζηαθό ηνηρείν. Πξέπεη λα
απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη
επεμεξγαζία κέζσ ηνπ IBM SaaS ή ηα νπνία βξίζθνληαη ππό ηε δηαρείξηζε ηνπ IBM SaaS θαηά ηε

i126-6784-01 (09/2014)

ειίδα 1 από 6

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

3.

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

3.1

Πποεηοιμαζία (Set-Up)
Οη ρξεώζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.2

Φπέυζη 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 ππνιεηπόκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα
αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξώλεηαη από ηελ ΙΒΜ όηη ε πξόζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

3.3

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

4.

Επιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος IBM SaaS
ηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηόδνπ πλδξνκήο, νξίδνληαο κία από ηηο αθόινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

4.1

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

4.2

Απαιηείηαι Ανανέυζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρύο ηνπ
IBM SaaS ζα ηεξκαηηζηεί κε ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο θαη ε πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM ζα
θαηαξγεζεί. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ν Πειάηεο ζα
πξέπεη λα ππνβάιεη κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
πλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν πλδξνκήο.

4.3

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

5.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαη ην Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο. Η ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη ζην
IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά. Όζν ηζρύεη ε ηερληθή ππνζηήξημε:
α.

Η IBM ζα παξέρεη βνήζεηα ζηνλ Πειάηε γηα ζύληνκεο εξσηήζεηο ξνπηίλαο ζρεηηθά κε ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε θαη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θώδηθα.

β.

Η IBM παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο αλαθνξάο πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο ηειεθσληθήο
βνήζεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνύ εξγάζηκνπ σξαξίνπ (δεκνζηεπκέλεο ώξεο θύξηαο βάξδηαο)
ηνπ θέληξνπ ππνζηήξημεο ηεο IBM γηα ηνλ Πειάηε. (Η βνήζεηα απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο
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ηειηθνύο ρξήζηεο ηνπ Πειάηε.) Η IBM παξέρεη βνήζεηα γηα πξνβιήκαηα ηύπνπ "Severity 1"
(Κξηζηκόηεηαο 1) επί 24 ώξεο ην 24σξν, θάζε εκέξα ηνπ έηνπο.
γ.

Η IBM κπνξεί λα δεηήζεη από ηνλ Πειάηε λα ηεο παξάζρεη εμ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην ζύζηεκά
ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ απνκόλσζε ηεο αηηίαο ελόο πξνβιήκαηνο. Ο Πειάηεο
παξακέλεη ππεύζπλνο γηα ηελ επαξθή πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηόο ηνπ θαη όισλ ησλ δεδνκέλσλ
πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ζε θάζε πεξίπησζε εμ απνζηάζεσο πξόζβαζεο ηεο IBM ζε απηό θαηόπηλ
αδείαο ηνπ Πειάηε.

Η ηερληθή ππνζηήξημε δελ πεξηιακβάλεη βνήζεηα γηα 1) ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ, 2) ηε
ρξήζε ηνπ IBM SaaS εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ζε δηαθνξεηηθό από ην θαζνξηζκέλν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο
ή 3) βιάβεο πξνθιεζείζεο από πξντόληα θαη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ε IBM δελ είλαη ππεύζπλε βάζεη
ησλ παξόλησλ Όξσλ Υξήζεο.

6.

Σηόσοι για ηο Επίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών
Οη ζηόρνη αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ (service levels) γηα απηό ην IBM SaaS έρνπλ σο
εμήο:
●

99,5% δηαζεζηκόηεηα, εθηόο ησλ θαλνληθώλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ
ζπληήξεζεο

●

Μέγηζηνο ρξόλνο απόθξηζεο 5 δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ επηζήκαλζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηζηνζειίδεο

Οη ζηόρνη γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ απνηεινύλ επηδίσμε θαη δελ ζπληζηνύλ εγγύεζε πξνο ηνλ
Πειάηε. Γελ παξέρεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ, πίζησζε ή άιινο ηξόπνο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ Πειάηε ζε
πεξίπησζε πνπ ε IBM δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ.

7.

Λογιζμικό Ενεπγοποίηζηρ
Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο (Enabling Software) είλαη νπνηνδήπνηε πξόγξακκα ή ζρεηηθά πιηθά πνπ
θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ζηνλ Πειάηε ζηα πιαίζηα ηνπ IBM SaaS. Σν Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο πνπ
παξέρεηαη κε ην IBM SaaS είλαη:
●

IBM SPSS Modeler Premium 16

●

IBM Cognos Framework Manager 10.2.1

●

IBM SPSS Data Access Pack v7.1

Σν Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο παξέρεηαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε κε Σερλνπξγήκαηα (Artifacts) PMQ.

7.1

IBM SPSS Data Access Pack
Σν IBM SPSS Data Access Pack παξέρεηαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε από ην αθόινπζν Λνγηζκηθό
Δλεξγνπνίεζεο: IBM SPSS Modeler Premium 16.
Γελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο νύηε ν Πειάηεο νύηε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή, πξόγξακκα ή ζπζθεπή γηα ηελ
απεπζείαο ρξήζε ή πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ IBM SPSS Data Access Pack, κε ηελ εμαίξεζε όηη ν
Πειάηεο επηηξέπεηαη λα απνθηά πξόζβαζε ζην IBM SPSS Data Access Pack γηα ηελ εθηέιεζε
δηαρεηξηζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ γηα ην IBM SPSS Data Access Pack, όπσο π.ρ. ε εθεδξηθή απνζήθεπζε
(backup) θαη απνθαηάζηαζε (recovery) δεδνκέλσλ θαη ε εμνπζηνδνηεκέλε παξακεηξνπνίεζε.

7.2

Φπήζη Λογιζμικού Ενεπγοποίηζηρ
Σν Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο ζα ππόθεηηαη ζε κηα αληίζηνηρε ζύκβαζε άδεηαο ρξήζεο. Παξά ηελ ύπαξμε
νπνησλδήπνηε όξσλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζηε ζύκβαζε άδεηαο ρξήζεο πνπ απνδέρεηαη ν Πειάηεο θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ Λνγηζκηθνύ Δλεξγνπνίεζεο, ην Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε ζπλάξηεζε κε ην IBM SaaS ζύκθσλα κε ηνπο παξόληνο Όξνπο Υξήζεο θαη
απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Σερλνπξγεκάησλ PMQ ή ηε δεκηνπξγία λέσλ Σερλνπξγεκάησλ
PMQ (από θνηλνύ "Πποζαπμοζμένα Τεσνοςπγήμαηα PMQ"), όπσο απηά νξίδνληαη παξαθάησ, γηα
ρξήζε κε ην IBM SaaS.
ε πεξίπησζε πνπ θαηαξγεζεί ε πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS, ζα δηαθνπεί επίζεο ε ρξήζε ηνπ
Λνγηζκηθνύ Δλεξγνπνίεζεο θαη ησλ Σερλνπξγεκάησλ PMQ από ηνλ Πειάηε θαη ν Πειάηεο νθείιεη λα
αθαηξέζεη όιν ην Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο θαη όια ηα Σερλνπξγήκαηα PMQ από ηα ζπζηήκαηά ηνπ θαη
λα θαηαζηξέςεη όια ηα αληίγξαθά ηνπο.
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7.3

Τεσνοςπγήμαηα PMQ
"Τεσνοςπγήμαηα PMQ" (PMQ Artifacts) είλαη πξνθαζνξηζκέλα θαη πξνπαξακεηξνπνηεκέλα πιηθά πνπ
δηαηίζεληαη κε ην IBM SaaS:
●

Μνληέια ηνπ IBM SPSS Modeler θαη κνληέια, αλαθνξέο, ελεξγέο αλαθνξέο θαη ρεηξηζηήξηα
(dashboards) ηνπ IBM Cognos Business Intelligence.

Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ή λα δηαγξάςεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή ζεκεηώζεηο
πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Σερλνπξγήκαηα PMQ.
Σα Σερλνπξγήκαηα PMQ θαη ηα Πξνζαξκνζκέλα Σερλνπξγήκαηα PMQ, όπσο απηά νξίδνληαη αλσηέξσ,
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν κε ην IBM SaaS θαη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
αλεμάξηεηα. Σν IBM Saas δελ παξέρεη ηερλνγλσζία αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ή αμηνιόγεζε
Πξνζαξκνζκέλσλ Σερλνπξγεκάησλ PMQ. Η πινπνίεζε Πξνζαξκνζκέλσλ Σερλνπξγεκάησλ PMQ ζην
IBM SaaS γίλεηαη ρσξηζηά από ην IBM SaaS θαη κπνξεί λα απαηηεί ηελ παξνρή ρσξηζηώλ ππεξεζηώλ.
Η IBM δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηα Σερλνπξγήκαηα PMQ θαη ηα
Πξνζαξκνζκέλα Σερλνπξγήκαηα PMQ. Η IBM παξέρεη ηα Σερλνπξγήκαηα PMQ ρσξίο ππνρξέσζε
ππνζηήξημεο θαη "Ω ΔΥΟΤΝ", ΥΩΡΙ ΚΑΝΔΝΟ ΔΙΓΟΤ ΔΓΓΤΗΗ, ΡΗΣΗ Ή ΙΩΠΗΡΗ,
ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΗ ΣΗ ΔΓΓΤΗΗ ΣΙΣΛΟΤ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΗ
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ Ή ΤΠΑΡΞΗ ΑΞΙΩΔΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΙΩΠΗΡΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ
ΚΟΠΟΤ.

8.

Γενικέρ Διαηάξειρ

8.1

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

8.2

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

8.3

Δπαζηηπιόηηηερ Υτηλού Κινδύνος
Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ή λα εμνπζηνδνηήζεη άιινπο λα ρξεζηκνπνηνύλ ην IBM SaaS
ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ IBM SaaS, κόλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκό κε άιια πξντόληα, ζε πεξηζηάζεηο όπνπ
ε δπζιεηηνπξγία ηνπ IBM SaaS κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κηα νπζηώδε απεηιή ζαλάηνπ ή ζνβαξήο
ζσκαηηθήο βιάβεο, ή ζνβαξήο θπζηθήο ή πεξηβαιινληηθήο δεκίαο ("Γξαζηεξηόηεηεο Τςεινύ Κηλδύλνπ").
ηηο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, νη αθόινπζεο: ζρεδηαζκόο,
θαηαζθεπή, έιεγρνο ή ζπληήξεζε αεξνζθαθώλ ή ππξεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ καδηθήο
κεηαθνξάο, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο, νπιηθώλ ζπζηεκάησλ, κεραλεκάησλ γεώηξεζεο
θαη αγσγώλ πεηξειαίνπ, ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ή
εκθπηεύζηκσλ ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

Τςπικοί Φπήζηερ (Standard Users)
Μηα ζπλδξνκή γηα ηελ πξνζθνξά IBM Insights Foundation for Energy Standard User On Cloud SaaS
πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:

2.

α.

Δλνπνίεζε θαη νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ από εηεξόθιεηεο πεγέο όπσο π.ρ. από αηζζεηήξεο,
ζπζηήκαηα SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), ζπζηήκαηα ηειεκεηξίαο,
πιεξνθνξίεο ηζηνξηθνύ εληνιώλ εξγαζίαο, ζπκβάληα ή γεσρσξηθά δεδνκέλα (γηα ηελ νπηηθνπνίεζε
δεδνκέλσλ ζε ράξηε απαηηείηαη ε ζύλδεζε ζε έλαλ εμππεξεηεηή (server) GIS, ν νπνίνο δελ
παξέρεηαη κε ην IBM SaaS).

β.

Δθηέιεζε αλαιύζεσλ πξνγλσζηηθήο ζπληήξεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη δεκηνπξγία ζρεηηθώλ
αλαθνξώλ γηα ηνλ εληνπηζκό πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν λα ππνζηνύλ βιάβε,
κέζσ ηεο παξνρήο πξνβιέςεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πηζαλόηεηα
δπζιεηηνπξγίαο ηνπο.

γ.

Γεκηνπξγία θαη ζπγθέληξσζε ζπκβάλησλ κε βάζε ηα θαηώθιηα (thresholds) πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα
ηα δεδνκέλα ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ην IBM SaaS.

δ.

Γεκηνπξγία θαη πξνβνιή αλαθνξώλ γηα ζπκβάληα ή άιια δεδνκέλα πνπ απνηππώζεθαλ ζην IBM
SaaS.

ε.

Πξνβνιή δεηθηώλ KPI πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκβάληα θαη άιια δεδνκέλα πνπ απνηππώζεθαλ ζην
IBM SaaS.

ζη.

Δθηέιεζε ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο (standard operating procedures - δηαδηθαζίεο
SOP) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε κηαο ηππηθήο απόθξηζεο ζε έλα ζπκβάλ, ηελ
ππέξβαζε ελόο θαησθιηνύ KPI ή κηα ζπλζήθε πνπ νξίδεηαη ζε κηα αλαθνξά.

δ.

Υξήζεο ελόο επηηειηθνύ ρεηξηζηεξίνπ (executive dashboard), ην νπνίν απνηειεί κηα εμεηδηθεπκέλε
δηεπαθή πνπ επηηξέπεη ζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS λα εμεηάδνπλ κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ.

Ππονομιούσοι Φπήζηερ (Premium Users)
Οη ρξήζηεο ηεο πξνζθνξάο IBM Insights Foundation for Energy Premium User On Cloud SaaS έρνπλ
πξόζβαζε ζε όιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ νη Σππηθνί Υξήζηεο, ελώ σο
Πξνλνκηνύρνη Υξήζηεο έρνπλ επίζεο πξόζβαζε ζηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο παξακεηξνπνίεζεο θαη
αλάπηπμεο εθαξκνγώλ:

3.

α.

Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ηνπ IBM SaaS κέζσ δηαρεηξηζηηθώλ δηεπαθώλ.

β.

Δηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ/απνηειεζκάησλ από ζπζηήκαηα ηνπ Πειάηε θαη ζπζηήκαηα
ηξίησλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ελνπνίεζεο ζπζηεκάησλ.

γ.

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε Σερλνπξγεκάησλ PMQ γηα ην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ κε ρξήζε ηνπ
Λνγηζκηθνύ Δλεξγνπνίεζεο.

δ.

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ SOP γηα ην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ.

ε.

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε πξνβνιώλ γηα ην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ.

ζη.

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε δεηθηώλ KPI γηα ην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ.

δ.

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε αλαθνξώλ γηα ην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ.

ε.

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε αλαιπηηθώλ κνληέισλ γηα ην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ.

Φπήζηερ-Καηαναλυηέρ (Consumer Users)
Οη Υξήζηεο ηεο πξνζθνξάο IBM Insights Foundation for Energy Consumer User On Cloud SaaS έρνπλ
πξόζβαζε ζηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:
α.

Οη Υξήζηεο-Καηαλαισηέο επηηξέπεηαη λα απνθηνύλ πξόζβαζε ζην ζύζηεκα γηα ηε ρξήζε
ιεηηνπξγηώλ πνπ παξέρνληαη γηα αλάγλσζε κόλν, όπσο π.ρ. ηα ρεηξηζηήξηα (dashboards).

β.

Μεηαθόξησζε (download) αλαθνξώλ ή δεκηνπξγία πξνθαζνξηζκέλσλ αλαθνξώλ.
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γ.

4.

Οη Υξήζηεο-Καηαλαισηέο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε νπνηεζδήπνηε από ηηο δπλαηόηεηεο ησλ Σππηθώλ
ή Πξνλνκηνύρσλ Υξεζηώλ.

Ανάλςζη Πεπιοςζιακών Σηοισείυν (Asset Analytics)
Μηα ζπλδξνκή γηα ηελ πξνζθνξά IBM Insights Foundation for Energy Asset Analytics On Cloud SaaS
πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:

5.

α.

Η Αλάιπζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ (Asset Analytics) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε θαη ηνλ
νξηζκό ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα βξίζθνληαη ππό ηε
δηαρείξηζε ηνπ IBM SaaS.

β.

Δπηηξέπεη ζε Σππηθνύο (Standard) θαη Πξνλνκηνύρνπο (Premium) Υξήζηεο ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο
ησλ αλαιπηηθώλ κνληέισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην IBM ή άιισλ εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ
αλαιπηηθώλ κνληέισλ επί ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνύ ηνπο.

γ.

Δπηηξέπεη ζε Υξήζηεο-Καηαλαισηέο ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ιεηηνπξγίεο αλάιπζεο
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ νη νπνίεο παξέρνληαη γηα αλάγλσζε κόλν θαη είηε πεξηιακβάλνληαη ζην
IBM SaaS είηε έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα ηνλ πειάηε.

δ.

Η Αλάιπζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζε ζπλάξηεζε κε
Πξνλνκηνύρνπο θαη Σππηθνύο Υξήζηεο θαη πξναηξεηηθά κε Υξήζηεο-Καηαλαισηέο.

Πποεηοιμαζία (Setup)
Σν IBM Insights Foundation for Energy Setup On Cloud παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ IBM
SaaS πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ ηηκνιόγεζεο ηνπ IBM SaaS γηα Υξήζηεο θαη Πεξηνπζηαθά ηνηρεία.
Οη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ελεξγνπνίεζεο.
Η πεξίνδνο ελεξγνπνίεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM SaaS γηα ην
πεξηβάιινλ ηνπ Πειάηε.
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