Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Cognos Controller 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 Cognos Controller User on Cloud

●

IBM Cognos Controller Jump Start on Cloud

●

IBM Cognos Controller Additional Non-Production Instance

Μεηπικά ςζηήμαηα Υπέυζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελόο από ηα αθόινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:

3.

α.

Πεπίπηυζη Υπήζηρ (Instance) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Δξοςζιοδοηημένορ Υπήζηηρ (Authorized User) – 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.

γ.

Γέζμεςζη (Engagement) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζνύλ νη
ππεξεζίεο. Μηα Γέζκεπζε απνηειείηαη από επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην IBM SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε
θάζε Γέζκεπζεο.

Υπεώζειρ και Σιμολόγηζη
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

Υπέυζη για μη Πλήπη Μήνα
ην Έγγξαθν πλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.
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3.3

Υπεώζειρ Τπέπβαζηρ
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.

3.4

Υπέυζειρ για Καη' Απαίηηζη Δπιλογέρ
Σπρόλ Καη' Απαίηεζε Δπηινγέο (On-Demand Options) ζα ηηκνινγνύληαη ζην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ε θαη'
απαίηεζε επηινγή παξαγγέιιεηαη από ηνλ Πειάηε έλαληη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο.

4.

Δξ Αποζηάζευρ Τπηπεζίερ
Ζ εμ απνζηάζεσο ππεξεζία IBM Cognos Controller Jump Start on Cloud πεξηιακβάλεη έσο 80 ώξεο
θαζνδήγεζεο θαη βνήζεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζηελ αλαγλώξηζε ελόο αξρηθνύ
ζελαξίνπ ρξήζεο (use case) ηνπ IBM Cognos Controller on Cloud (CCoC), ηεο θαζνδήγεζεο ζην
ζρεδηαζκό έξγνπ θαη ζηελ έλαξμε κηαο πινπνίεζεο ηνπ IBM CCoC, ηεο θαζνδήγεζεο ζε δνθηκαζκέλεο
πξαθηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία αλαθνξώλ ηνπ IBM CCoC, θαη ηεο θαζνδήγεζεο ζηε ζπληήξεζε θαη
δηαρείξηζε ηνπ IBM CCoC. Οη ππεξεζίεο αγνξάδνληαη αλά Γέζκεπζε θαη ιήγνπλ 90 εκέξεο κεηά ηελ
αγνξά ηνπο, αλεμάξηεηα από ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί όιεο νη ώξεο.

5.

Δπιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος ςνδπομήρ 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:

5.1

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.

5.2

ςνεσόμενη Σιμολόγηζη
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.

5.3

Απαιηείηαι Ανανέυζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρύο ηνπ
IBM SaaS ζα παύζεη κε ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο θαη ε πξόζβαζε 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 εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
πλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν πλδξνκήο.

6.

Σεσνική Τποζηήπιξη
Παξέρεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο θαη δελ δηαηίζεηαη Σερληθή
Τπνζηήξημε σο ρσξηζηή πξνζθνξά. Οπνηεζδήπνηε βειηηώζεηο, ελεκεξώζεηο θαη άιια πιηθά παξέρνληαη
από ηελ IBM ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζεσξνύληαη κέξνο ηνπ IBM SaaS
θαη θαηά ζπλέπεηα δηέπνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο Υξήζεο.
Ζ IBM ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ην εγρεηξίδην "IBM Software as a Service Support Handbook", ζην νπνίν
παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαη δηαδηθαζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ην IBM SaaS.
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Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

ηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Υπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Υπόνυν
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.
ηηο πεξηπηώζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή
κηαο ιύζεο.

Δληόο 1 ώξαο

24x7

2

ημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Ζ 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

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

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

7.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

7.1

Βαζική Πποζθοπά
Κάζε IBM SaaS πεξηιακβάλεη κία παξαγσγηθή πεξίπησζε ρξήζεο (production instance), κία κε
παξαγσγηθή πεξίπησζε ρξήζεο (non-production instance) θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα έσο ηξηώλ εηώλ.

7.2

Ρόλοι Υπηζηών
Σν IBM Cognos Controller είλαη ινγηζκηθό ελνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη
ηηο δηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο, ελνπνίεζεο θαη αλαθνξάο. Ζ πξνζθνξά επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα
παξαδίδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, λα δεκηνπξγνύλ νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλαθνξέο θαη
λα παξέρνπλ κηα επηρεηξεζηαθή επηζθόπεζε ησλ θύξησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ θαη κεηξήζεσλ.
Σν IBM Cognos Controller User on Cloud παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ελνπνίεζεο, αλαθνξάο θαη δηαρείξηζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο κπνξεί λα παξάζρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ρξήζηεο
εθηόο ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ Πειάηε. Οη ελ ιόγσ ρξήζηεο ζα ζεσξνύληαη Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS θαη ζα
έρνπλ ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο. Ο Πειάηεο παξακέλεη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη ηε
ζπκκόξθσζε ησλ Υξεζηώλ ηνπ IBM SaaS κε ηνπο παξόληεο όξνπο.

7.3

Υπήζη μόνο Δκηόρ Πεπιβάλλονηορ Παπαγυγήρ
Δάλ ην IBM SaaS πξνζδηνξίδεηαη σο "Non-Production" (Υξήζε κόλν Δθηόο Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο),
ηόηε ην IBM SaaS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζηα πιαίζηα ησλ κε παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Πειάηε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, δξαζηεξηόηεηεο δηελέξγεηαο
δνθηκώλ, ξύζκηζεο απόδνζεο, δηάγλσζεο ζθαικάησλ, ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο απόδνζεο
(benchmarking), δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο (staging) θαη δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε
εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξνζζεθώλ ή επεθηάζεσλ ηνπ IBM SaaS κε ηε ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ
API (application programming interfaces).
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7.4

Δλάσιζηερ Απαιηήζειρ
Ο Πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) δηθαηώκαηα ρξήζεο ηνπ IBM Cognos
Controller User on Cloud.

7.5

Ππογπάμμαηα Γιασείπιζηρ ςμμόπθυζηρ
Σν IBM SaaS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν Πειάηεο ζηελ εθπιήξσζε
ππνρξεώζεσλ ζπκκόξθσζήο ηνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε λόκνπο, θαλνληζκνύο, πξόηππα ή
πξαθηηθέο. Οπνηεζδήπνηε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζπκβνπιέο ρξήζεο ή νδεγίεο παξέρνληαη από ην IBM
SaaS δελ απνηεινύλ λνκηθή, ινγηζηηθή ή άιιε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή θαη ζπληζηάηαη ζηνλ Πειάηε λα
ζπκβνπιεύεηαη ην δηθό ηνπ δηθεγόξν ή άιιν εμεηδηθεπκέλν ζύκβνπιν. Ο Πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά
ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη όηη ν Πειάηεο θαη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο, εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα ηνπ
Πειάηε ζπκκνξθώλνληαη κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο, θαλνληζκνύο, πξόηππα θαη πξαθηηθέο. Ζ
ρξήζε ηνπ IBM SaaS δελ ζπληζηά εγγύεζε ζπκκόξθσζεο κε νπνηνλδήπνηε λόκν, θαλνληζκό, πξόηππν ή
πξαθηηθή.

7.6

Γικηςακοί Σόποι ή Τπηπεζίερ Σπίηυν
Δάλ ν Πειάηεο ή έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS κεηαδώζεη Πεξηερόκελν ζε έλα δηθηπαθό ηόπν ή άιιε
ππεξεζία ηξίηνπ πνπ δηαζπλδέεηαη κε ην IBM SaaS ή θαζίζηαηαη πξνζβάζηκε από ην IBM SaaS, ηόηε ν
Πειάηεο θαη ν Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS παξέρνπλ ζηελ IBM ηελ απαηηνύκελε ζπλαίλεζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ κεηάδνζεο Πεξηερνκέλνπ. Χζηόζν, ε ελ ιόγσ επηθνηλσλία είλαη
απνθιεηζηηθά κεηαμύ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηξίηνπ. Ζ IBM δελ παξέρεη
εγγπήζεηο θαη δελ πξνβαίλεη ζε δειώζεηο αλαθνξηθά κε ηέηνηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ,
θαη δελ ζα θέξεη επζύλε γηα ηέηνηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ.

7.7

Απαγοπεςμένερ Υπήζειρ
Οη αθόινπζεο ρξήζεηο απαγνξεύνληαη από ηε Microsoft:
Απαγόξεπζε Υξήζεο ζε πλζήθεο Τςεινύ Κηλδύλνπ (No High Risk Use): Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ή πεξίζηαζε όπνπ ε δπζιεηηνπξγία ηνπ IBM SaaS
ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ζάλαην ή ζε ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ή ζε
ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία ("Υξήζε ζε πλζήθεο Τςεινύ Κηλδύλνπ"). Παξαδείγκαηα Υξήζεο
ζε πλζήθεο Τςεινύ Κηλδύλνπ είλαη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ρξήζε ζε αεξνζθάθε θαη άιια κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο, ππξεληθέο θαη ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ
ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, εκθπηεύζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο, κεραλνθίλεηα νρήκαηα ή νπιηθά
ζπζηήκαηα. Ζ Υξήζε ζε πλζήθεο Τςεινύ Κηλδύλνπ δελ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS γηα
δηαρεηξηζηηθνύο ζθνπνύο, γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ παξακεηξνπνίεζεο, σο εξγαιείσλ ζρεδηαζκνύ
ή/θαη παξακεηξνπνίεζεο ή άιισλ κε ειεγθηηθώλ εθαξκνγώλ, ε δπζιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ ζα
νδεγνύζε ζε ζάλαην, ζσκαηηθή βιάβε ή ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία. Δπηηξέπεηαη ε
επηθνηλσλία ησλ ελ ιόγσ κε ειεγθηηθώλ εθαξκνγώλ κε ηηο εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηνλ έιεγρν,
αιιά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη άκεζα ή έκκεζα ππεύζπλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ.

7.8

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. Ζ 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.
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7.9

Σοποθεζίερ Ανηλούμενυν Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ
Πειάηε σο αληινύζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Ζ 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 ΗΒΜ.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Σν IBM Cognos Controller είλαη ινγηζκηθό ελνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη ηηο
δηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο, ελνπνίεζεο θαη αλαθνξάο. Ζ πξνζθνξά επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα παξαδίδνπλ
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, λα δεκηνπξγνύλ νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλαθνξέο θαη λα παξέρνπλ κηα
επηρεηξεζηαθή επηζθόπεζε ησλ θύξησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ θαη κεηξήζεσλ.

1.

Σο IBM SaaS πεπιλαμβάνει ηα εξήρ:

1.1

Αποκαηάζηαζη μεηά από Καηαζηποθή (Disaster Recovery)
ε πεξίπησζε πνπ ην IBM SaaS δελ είλαη δηαζέζηκν εμαηηίαο θάπνηνπ θαηαζηξνθηθνύ ζπκβάληνο ή αηηίαο
πέξαλ από ηνλ έιεγρν ηεο IBM, ε IBM ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
πξόζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS σο εμήο:
●

Ζ IBM ζα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηεο ππνδνκήο πιηθνύ εμνπιηζκνύ, ινγηζκηθνύ θαη δηθηύνπ ζην
δίθηπν ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ε νπνία ζα επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα
απνθηήζεη θαη πάιη πξόζβαζε ζην IBM SaaS εληόο 14 εκεξώλ.

Σν πεξηβάιινλ ζα απνθαηαζηαζεί κε ρξήζε ησλ πην πξόζθαησλ εθεδξηθώλ αληηγξάθσλ ηνπ
Πεξηερνκέλνπ, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ρσξίο απώιεηα Πεξηερνκέλνπ πνπ ππεξβαίλεη ηηο 24 ώξεο
από ηελ εκεξνκελία εθεδξηθήο απνζήθεπζεο ηνπ απνθαηαζηαζέληνο ζπλόινπ δεδνκέλσλ ηνπ
Πεξηερνκέλνπ.

1.2

Δθεδπική Αποθήκεςζη Πεπιεσομένος
Σν IBM SaaS πεξηιακβάλεη ηελ εθεδξηθή απνζήθεπζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ κόλν από ην ρώξν ησλ
θνηλόρξεζησλ θαθέισλ. Ζ εθεδξηθή απνζήθεπζε εθηειείηαη ηνπηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ηα
απνζεθεπκέλα δεδνκέλα αλαηππώλνληαη (replicate) ζε κηα άιιε βάζε δεδνκέλσλ ζε ρσξηζηό θέληξν
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ώζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε ελόο θαηαζηξνθηθνύ ζπκβάληνο ή
άιιεο θαηάζηαζεο πέξα από ηνλ έιεγρν ηεο IBM ζηελ θύξηα ηνπνζεζία. Ζ IBM δηαηεξεί ηα εθεδξηθά
αληίγξαθα ζε θπιηόκελε βάζε: θάζε 7 εκέξεο εθηειείηαη κηα πιήξεο εθεδξηθή απνζήθεπζε θαη θάζε
επόκελε εκέξα ηεο εβδνκάδαο εθηειείηαη κηα ζπγθξηηηθή δηαθνξηθή εθεδξηθή απνζήθεπζε. Ζ IBM ζα
δηαηεξεί ηα εκεξήζηα δηαθνξηθά εθεδξηθά αληίγξαθα ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ θαη ηα αληίγξαθα ησλ
ηειεπηαίσλ 4 πιήξσλ εθεδξηθώλ απνζεθεύζεσλ (θαιύπηνληαο έηζη ηηο δξαζηεξηόηεηεο κηαο πεξηόδνπ 28
εκεξώλ). Όηαλ εθηειείηαη κηα λέα πιήξεο εθεδξηθή απνζήθεπζε, ηα αληίγξαθα ηεο παιηόηεξεο εθδνρήο
δηαγξάθνληαη. Σα εθεδξηθά αληίγξαθα θξππηνγξαθνύληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ζε ζύζηεκα εθεδξηθήο
απνζήθεπζεο απνηεινύκελν από δίζθνπο θαη θαηά ηε δηαβίβαζε πξνο ηελ ηνπνζεζία εθεδξηθήο
απνζήθεπζεο.

2.

ηοισεία για ηα οποία ενδέσεηαι να θέπει εςθύνη η IBM αναθοπικά με Τπηπεζίερ
Αποκαηάζηαζηρ μεηά από Καηαζηποθή και Τπηπεζίερ Δθεδπικήρ Αποθήκεςζηρ
Δλδέρεηαη λα πξνθύςνπλ πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ιόγσ αζέηεζεο εθ κέξνπο ηεο IBM ησλ
ππνρξεώζεώλ ηεο ζηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηώλ Απνθαηάζηαζεο κεηά από Καηαζηξνθή θαη Δθεδξηθήο
Απνζήθεπζεο Πεξηερνκέλνπ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ν Πειάηεο δηθαηνύηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε από
ηελ ΗΒΜ. Αλεμαξηήησο ηεο βάζεο επί ηεο νπνίαο ν Πειάηεο δηθαηνύηαη λα εγείξεη αμίσζε απνδεκίσζεο
ελαληίνλ ηεο IBM (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζέηεζεο νπζησδώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ, ακέιεηαο, ςεπδνύο
δήισζεο ή άιιεο αμίσζεο πνπ απνξξέεη από ζύκβαζε ή αδηθνπξαμία), ην πνζό έσο ην νπνίν επζύλεηαη
ε ΗΒΜ γηα όιεο ηηο αμηώζεηο, ζσξεπηηθά, πνπ απνξξένπλ από ή ζρεηίδνληαη κε ηελ αζέηεζε ππνρξεώζεσλ
ηεο IBM γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Απνθαηάζηαζεο κεηά από Καηαζηξνθή θαη Δθεδξηθήο Απνζήθεπζεο
Πεξηερνκέλνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην πνζό πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ύκβαζε. ε πεξίπησζε απνδεκίσζεο
γηα ζσκαηηθή βιάβε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζαλάηνπ) θαη γηα ηελ πξόθιεζε δεκίαο ζε θηλεηή θαη αθίλεηε
αηνκηθή πεξηνπζία γηα ηελ νπνία ε IBM θέξεη επζύλε θαηά ην λόκν δελ ηζρύεη όξην γηα ην πνζό ηεο
απνδεκίσζεο.

2.1

ηοισεία για ηα οποία δεν θέπει εςθύνη η IBM αναθοπικά με Τπηπεζίερ Αποκαηάζηαζηρ
μεηά από Καηαζηποθή και Τπηπεζίερ Δθεδπικήρ Αποθήκεςζηρ
Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΔΝ ΦΔΡΟΤΝ ΔΤΘΤΝΖ Ζ IBM, ΟΗ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΜΔ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΤΝΔΡΓΑΕΔΣΑΗ Ή ΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΖ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ
ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΑΝ ΔΥΟΤΝ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ:
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3.

α.

ΔΗΓΗΚΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ Ή ΔΜΜΔΔ ΕΖΜΗΔ, ΣΗΜΧΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ Ή
ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ ΕΖΜΗΔ, Ή

β.

ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΑ ΚΔΡΓΖ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ, ΔΟΓΧΝ, ΆΤΛΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΞΗΑ Ή ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΧΝ ΚΔΡΓΧΝ.

Ππόζθεηοι Όποι
Παξά ηα όζα πξνβιέπνληαη πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζηνπο Γεληθνύο Όξνπο, ην IBM SaaS πξννξίδεηαη γηα ηελ
απνζήθεπζε θαη παξαιαβή αηνκηθώλ πιεξνθνξηώλ κηζζνδνζίαο.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM –
Γέζμεςζη για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Τπηπεζιών
Παπάπηημα Β
H IBM παξέρεη ηελ αθόινπζε ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ("ύκβαζε SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ηνπ IBM SaaS, ε νπνία ηζρύεη εάλ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε:
Θα ηζρύεη ε πην πξόζθαηε εθδνρή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο θαηαλνεί όηη ε ύκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγύεζε πξνο ηνλ Πειάηε.

1.

Οπιζμοί
α.

Πίζηυζη Γιαθεζιμόηηηαρ (Availability Credit) – ην κέζν επαλόξζσζεο πνπ παξέρεη ε IBM γηα
κηα εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Ζ Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο ή
έθπησζεο έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνύ ηηκνινγίνπ ρξεώζεσλ ζπλδξνκήο γηα ην IBM SaaS.

β.

Αξίυζη (Claim) – κηα αμίσζε πνπ εγείξεη ν Πειάηεο ζηελ IBM επεηδή δελ επηηεύρζεθε θάπνην
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα.

γ.

ςμβαηικόρ Μήναρ (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθόο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο ηνπ IBM SaaS, αξρίδνληαο από ηηο 12.00 π.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Ζ.Π.Α. ηελ πξώηε
εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Ζ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

δ.

Υπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη δηαθνπεί
ε επεμεξγαζία ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ην IBM SaaS θαη νη ρξήζηεο ζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηνύλ όιεο ηηο πηπρέο ηνπ IBM SaaS γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα.
ην Υξόλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην IBM
SaaS δελ είλαη δηαζέζηκν εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε από ηα αθόινπζα ζπκβάληα:

ε.

2.

●

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο,

●

πκβάληα ή αηηίεο πέξαλ από ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζύλδεζε κε ην Internet, έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θ.ν.θ.);

●

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

●

Με ζπκκόξθσζε ηνπ Πειάηε κε ηηο απαηηνύκελεο δηακνξθώζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδόκελεο πιαηθόξκεο γηα ηελ πξόζβαζε ζην IBM SaaS, ή

●

πκκόξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ
ζηελ ΗΒΜ από ηνλ Πειάηε ή από θάπνην ηξίην κέξνο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε.

ςμβάν (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζύλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε αληαπόθξηζε ζηηο
απαηηήζεηο κηαο ζύκβαζεο SLA.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
α.

Γηα λα εγείξεη κηα Αμίσζε, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκόηεηαο 1 γηα θάζε πκβάλ ζην Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο 24 σξώλ από
ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο
ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα
ην πκβάλ θαη λα πξνζθέξεη εύινγε βνήζεηα ζηελ IBM γηα ηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο.

β.

Ο Πειάηεο πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζε γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ
(3) εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα θαηά ηνλ νπνίν αλέθπςε ε αηηία ηεο
Αμίσζεο.

γ.

Οη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
ζα κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλέθεξε όηη ππέζηε γηα πξώηε θνξά ηηο
επηπηώζεηο ηεο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειόηεξε
ηζρύνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ πνπ
νξίδεηαη ζηε ύκβαζε SLA θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα. Ζ IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα παξέρεη πεξηζζόηεξεο από κία Πηζηώζεηο
Γηαζεζηκόηεηαο γηα ην ίδην πκβάλ ζηνλ ίδην πκβαηηθό Μήλα.
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3.

δ.

Γηα κηα Γέζκε Τπεξεζηώλ (Bundled Service: κεκνλσκέλα IBM SaaS πνπ πσινύληαη καδί σο
παθέην έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε
ζπλδπαζκέλε κεληαία ηηκή γηα ηε Γέζκε Τπεξεζηώλ θαη όρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο
γηα θάζε κεκνλσκέλν IBM SaaS. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εγείξεη Αμίσζε αλαθνξηθά κε έλα κόλν
κεκνλσκέλν IBM SaaS ζε κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, θαη ε IBM δελ ζα
ππνρξενύηαη λα παξέρεη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο γηα πεξηζζόηεξα από έλα IBM SaaS ζε κηα
δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε πκβαηηθνύ Μήλα.

ε.

Δάλ ν Πειάηεο αγόξαζε ην IBM SaaS από έλαλ έγθπξν κεηαπσιεηή ηεο IBM ζηα πιαίζηα κηαο
ζπλαιιαγήο κεηαπώιεζεο ζηελ νπνία ε IBM δηαηεξεί ηελ θύξηα επζύλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δεζκεύζεσλ ηνπ IBM SaaS θαη ηεο ύκβαζεο SLA, ηόηε ε Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα βαζίδεηαη
ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή RSVP (Relationship Suggested Value Price) γηα ην IBM SaaS γηα ην
πκβαηηθό Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.

ζη.

Σν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Γηαζεζηκόηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθό Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο
ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεη ν Πειάηεο ζηελ IBM γηα ην IBM SaaS.

Δπίπεδα Παποσήρ Τπηπεζιών
Ζ δηαζεζηκόηεηα ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα είλαη σο εμήο:
Γιαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
ςμβαηικού Μήνα

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

99% - 99,75%

2%

95% - 98,99%

5%

Υακειόηεξε από 95,0%

10%

Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθόο αξηζκόο
ιεπηώλ ζε έλα πκβαηηθό Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα, δηαηξνύκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην
πκβαηηθό Μήλα.
Παξάδεηγκα: Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 476 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ
Μήλα
ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 476 ιεπηά Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.724 ιεπηά
_________________________________________

= 5% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 98,9%
Γηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα

ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά

4.

Δξαιπέζειρ
Ζ παξνύζα ύκβαζε SLA δηαηίζεηαη κόλν ζε Πειάηεο ηεο IBM. Ζ παξνύζα ύκβαζε SLA δελ ηζρύεη γηα
ηα εμήο:
●

Δθδόζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο ππεξεζηώλ.

●

Με παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά,
πεξηβαιιόλησλ δηελέξγεηαο δνθηκώλ, απνθαηάζηαζεο κεηά από θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο ή αλάπηπμεο.

●

Αμηώζεηο πνπ εγείξνληαη από ρξήζηεο ηνπ Πειάηε, επηζθέπηεο, ζπκκεηέρνληεο θαη εγθεθξηκέλνπο
πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ IBM SaaS.

ημανηικό: Οη παξόληεο Όξνη Υξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ησλ παξόλησλ Όξσλ Υξήζεο ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
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Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. ε 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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