Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Security AppScan Mobile Analyzer
Οη Όξνη Φξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ έγγξαθν "Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα
Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν "Όξνη
Φξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί Όξνη" ("Γεληθνί Όξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρύνπλ ησλ
Γεληθώλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Φξήζεο.
Οη Όξνη Φξήζεο δηέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνύο
Σύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("Σύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο Όξνπο Φξήζεο ζπληζηνύλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

IBM SaaS
Η αθόινπζε πξνζθνξά IBM SaaS θαιύπηεηαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο
SaaS:
●

2.

IBM Security AppScan Mobile Analyzer

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ηνπ αθόινπζνπ κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

3.

Πεξίπησζε Φξήζεο Δθαξκνγήο (Application Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Απαηηείηαη έλα δηθαίσκα Πεξίπησζεο Φξήζεο Δθαξκνγήο γηα
θάζε πεξίπησζε ρξήζεο κηαο Δθαξκνγήο πνπ ζπλδέεηαη ζην IBM SaaS. Αλ κηα Δθαξκνγή
απνηειείηαη από πνιιαπιά ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα θαζέλα από ηα νπνία εμππεξεηεί δηαθνξεηηθό
ζθνπό ή/θαη δηαθνξεηηθή βάζε ρξεζηώλ θαη κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζην IBM SaaS ή ε δηαρείξηζή ηνπ
λα γίλεηαη από ην IBM SaaS, ηόηε θάζε ηέηνην ιεηηνπξγηθό ηκήκα ζεσξείηαη μερσξηζηή Δθαξκνγή.
Δπηπιένλ, ηα πεξηβάιινληα δνθηκήο, αλάπηπμεο, ζηαδηαθήο εθαξκνγήο θαη παξαγσγήο γηα κηα
Δθαξκνγή ζεσξνύληαη ρσξηζηέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη γηα θάζε έλα από ηα
πεξηβάιινληα απηά πξέπεη λα απνθηεζεί δηθαίσκα ρξήζεο. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία
πεξηπηώζεηο ρξήζεο κηαο Δθαξκνγήο ζην ίδην πεξηβάιινλ, ηόηε θάζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο απηέο
ζεσξείηαη ρσξηζηή πεξίπησζε ρξήζεο ηεο Δθαξκνγήο γηα ηελ νπνία πξέπεη λα απνθηεζεί δηθαίσκα
ρξήζεο. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή Γηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνύ ησλ Πεξηπηώζεσλ
Φξήζεο Δθαξκνγήο πνπ ζπλδένληαη ζην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Τν πιεξσηέν πνζό γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

3.1

Pay as you Go
Τπρόλ επηινγέο Pay as you Go ζα ηηκνινγνύληαη ζην κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία, έλαληη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

4.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Γηαηίζεληαη δύν δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ην IBM Security AppScan Mobile Analyzer:

4.1

Υποζηήπιξη μέζυ Forum
Σε όινπο ηνπο πειάηεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud παξέρεηαη ππνζηήξημε κέζσ ελόο θόξνπκ πνπ
παξαθνινπζείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από εθπξνζώπνπο ππνζηήξημεο θαη ππεύζπλνπο
αλάπηπμεο ηεο IBM.
α.

Υπνβνιή εξσηήζεσλ:
https://developer.ibm.com/answers/questions/ask/?topics=appscan-mobile-analyzer
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β.

Πξνβνιή πξόζθαησλ αλαξηήζεσλ:
https://developer.ibm.com/answers/topics/appscan-mobile-analyzer/

4.2

Τςπική Υποζηήπιξη (Standard Support)
Παξέρεηαη ηππηθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία επηβάιινληαη
ρξεώζεηο PAYG (Pay As You Go) ζηνλ πειάηε. Μέζα από ηελ Υπεξεζία Cloud, νη πειάηεο κπνξνύλ λα
ππνβάινπλ έλα δειηίν ππνζηήξημεο ή λα αλνίμνπλ κηα ζπλεδξία άκεζεο ζπλνκηιίαο (chat) γηα ηε ιήςε
βνήζεηαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηείηε ηε
δηαδηθηπαθή πύιε ππνζηήξημεο ηεο IBM ζηε δηεύζπλζε: https://support.ibmcloud.com ή ην εγρεηξίδην IBM
SaaS Software Support Handbook ζηε δηεύζπλζε:
http://www.ibm.com/software/support/acceleratedvalue/SaaS_Handbook_V18.pdf.

4.3

Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
Απόκπιζηρ

1

Κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ/διακοπή παποσήρ ςπηπεζιών:
Γελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο
ηεο επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο
ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη πεξηπηώζεηο απηέο
αθνξνύλ ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ
θξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξόζβαζεο ζε
ππεξεζίεο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε
παξνρή κηαο ιύζεο.

Δληόο 1 ώξαο

24x7

2

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

Δληόο 2 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

3

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Γειώλεη όηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηώζεηο
ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληόο 4 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

Ελάσιζηερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Μηα εξώηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνύ ραξαθηήξα

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

Ππόζβαζη ζε Δεδομένα Πελαηών
Η IBM ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηά πξόζβαζε ζε δεδνκέλα πειαηώλ γηα ην ζθνπό ηεο δηάγλσζεο
ηπρόλ πξνβιεκάησλ κε ηελ ππεξεζία, θαη γηα λα θαζηζηά δπλαηή ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ (scans) ηεο
εθαξκνγήο ζαο κέζσ ηεο ππεξεζίαο. Η IBM ζα απνθηά πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο
ηεο δηόξζσζεο ειαηησκάησλ θαη ηεο παξνρήο ππνζηήξημεο γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο ηεο IBM.

5.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS
Η Υπεξεζία Cloud έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηνλ εληνπηζκό επξείαο γθάκαο δεηεκάησλ αζθάιεηαο θαη
ζπκκόξθσζεο ζε εθαξκνγέο θαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο. Γελ δνθηκάδεη όια ηα
ηξσηά ζεκεία θαη ηνπο θηλδύλνπο αλαθνξηθά κε ηε ζπκκόξθσζε, νύηε ιεηηνπξγεί σο θξαγκόο ζε
επηζέζεηο ζηελ αζθάιεηα. Οη απεηιέο ζηελ αζθάιεηα θαη νη θαλνληζκνί θαη ηα πξόηππα αζθάιεηαο
αιιάδνπλ ζπλερώο, θαη ε Υπεξεζία κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζε όιεο απηέο ηηο αιιαγέο. Η αζθάιεηα
θαη ε ζπκκόξθσζε ησλ εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ
Πειάηε, θαη νπνηεζδήπνηε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ελαπόθεηληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επζύλε ηνπ Πειάηε.
Δίλαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα κε ρξεζηκνπνηήζεη
νπνηεζδήπνηε από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηελ Υπεξεζία.
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5.1

Cookies
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.

5.2

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

Γενική Πεπιγπαθή ηος IBM SaaS
IBM Security AppScan Mobile Analyzer
Απηή ε ππεξεζία εληνπίδεη δεηήκαηα αζθάιεηαο ζηνλ θώδηθα εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο κε
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android. Δπηηξέπεη ζε έλαλ πξνγξακκαηηζηή λα εθηειέζεη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ
(scan) γηα ηνλ εληνπηζκό ηξσηώλ ζεκείσλ ζηελ αζθάιεηα κηαο εθαξκνγήο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε
παξνρή ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο. Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ δεκηνπξγείηαη κηα αλαθνξά
αζθάιεηαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξσηά ζεκεία πνπ εληνπίζηεθαλ,
επηζεκαίλνληαη νη δπλεηηθνί θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εθαξκνγήο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο νη νπνίνη
απνξξένπλ από ηα ελ ιόγσ ηξσηά ζεκεία, θαη παξέρνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ επηδηόξζσζή ηνπο.

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