Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Digital Experience on Cloud
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
Οη αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιύπηνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο γηα Σπγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Digital Experience on Cloud

●

IBM Digital Experience on Cloud Continuous Availability

●

IBM Digital Experience on Cloud Service Request

●

IBM Digital Experience On Cloud Additional Capacity

●

IBM Digital Experience On Cloud Additional Storage

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ησλ αθόινπζσλ κεηξηθώλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:

3.

α.

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

β.

Αίηεκα (Request) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS.
Αίηεκα είλαη ε πξάμε ηνπ πειάηε κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ε IBM λα παξέρεη κηα ππεξεζία.
Αλάινγα κε ηελ ππεξεζία, έλα Αίηεκα κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή κηαο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ή κηαο
αίηεζεο ππνζηήξημεο πνπ ππνβάιιεηαη κέζσ ηειεθώλνπ, e-mail ή δηαδηθηύνπ. Πξέπεη λα
απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ Αηηεκάησλ πνπ
ππνβάιινληαη ζην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

γ.

Terabyte είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Έλα
Terabyte είλαη 2 πςσκέλν ζηε δύλακε 40 bytes. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ Terabytes ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηνπ 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

Φπέυζη για μη Πλήπη Μήνα
Ζ Φξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. Ζ
Φξέσζε 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 ΗΒΜ όηη ε πξόζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.
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3.2

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 Σπλαιιαγήο.

4.

Δπιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος IBM SaaS
Σηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο, 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 Σπλεξγάηε 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 Σπλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο Σπλδξνκήο αλαλεώλεηαη απηόκαηα είηε γηα πεξίνδν ελόο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν Σπλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.

4.2

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 Σπλεξγάηε 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.

4.3

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 Σπλδξνκήο 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
Σπλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν Σπλδξνκήο.

5.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο θαη αθνύ ε IBM εηδνπνηήζεη ηνλ Πειάηε όηη ε πξόζβαζε ζην
IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε, παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM SaaS κέζσ email, ηειεθώλνπ θαη
ελόο ζπζηήκαηνο online αλαθνξάο πξνβιεκάησλ. Οπνηεζδήπνηε βειηηώζεηο, ελεκεξώζεηο θαη άιια πιηθά
παξέρνληαη από ηελ IBM ζηα πιαίζηα νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζεσξνύληαη κέξνο ηνπ
IBM SaaS θαη θαηά ζπλέπεηα δηέπνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο Φξήζεο. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ώξεο δηαζεζηκόηεηαο, ηηο δηεπζύλζεηο email, ηα ζπζηήκαηα online
αλαθνξάο πξνβιεκάησλ θαη άιινπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ
ηερληθή ππνζηήξημε παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/websphere/ibm_digital_experience_on_cloud.
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Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι
ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη
Φπόνυν
Απόκπιζηρ

Σηόσοι
ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Δπίλςζηρ

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 30
εξγάζηκσλ
ιεπηώλ

24x7

Δληόο 4
εξγάζηκσλ
σξώλ

2

Σημανηικέρ 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)

Δληόο 12
εξγάζηκσλ
σξώλ

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)

Δληόο 24
εξγάζηκσλ
σξώλ

4

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

Δληόο 1
εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο
ώξεο (Γεπηέξα
έσο
Παξαζθεπή)

Δληόο 48
εξγάζηκσλ
σξώλ

Σηοισεία πος δεν καλύπηονηαι από ηην Τεσνική Υποζηήπιξη
Ζ ηερληθή ππνζηήξημε δελ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα:
α.

ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπθε εθαξκνγώλ,

β.

ηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS από ηνλ Πειάηε ζε
πεξηβάιινλ δηαθνξεηηθό από ην θαζνξηζκέλν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ή

γ.

ηε ρξήζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ πξνκεζεπηώλ, ή ηελ επίιπζε δεηεκάησλ
πνπ απνξξένπλ από ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS κε πξντόληα ή ππεξεζίεο ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ
πξνκεζεπηώλ.

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

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. 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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6.2

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. 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.

6.3

Γιαζςνδέζειρ ππορ Γικηςακούρ Τόποςρ ή Άλλερ Υπηπεζίερ Τπίηυν
Δάλ ν Πειάηεο ή έλαο Φξήζηεο ηνπ IBM SaaS κεηαδώζεη Πεξηερόκελν ζε έλα δηθηπαθό ηόπν ή άιιε
ππεξεζία ηξίηνπ πνπ δηαζπλδέεηαη κε ην IBM SaaS ή θαζίζηαηαη δηαζέζηκε από ην IBM SaaS, ηόηε ν
Πειάηεο θαη ν Φξήζηεο ηνπ IBM SaaS παξέρνπλ ζηελ IBM ηελ απαηηνύκελε ζπλαίλεζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ κεηάδνζεο Πεξηερνκέλνπ. Ωζηόζν, 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.

6.4

Πεπιοπιζμένη Φπήζη Λογιζμικού Δνεπγοποίηζηρ
Τν IBM WebSphere Portal Server (Portal) δηαλέκεηαη κε απηή ηελ Υπεξεζία Cloud θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί κόλν σο ηκήκα ησλ εζσηεξηθώλ ζαο πεξηβαιιόλησλ Αλάπηπμεο θαη Γηελέξγεηαο Γνθηκώλ
γηα ηελ εθηέιεζε εζσηεξηθώλ κε παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη
όρη πεξηνξηζηηθά, δξαζηεξηνηήησλ δηελέξγεηαο δνθηκώλ, ξύζκηζεο απόδνζεο, δηάγλσζεο ζθαικάησλ,
εζσηεξηθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο απόδνζεο (benchmarking), δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο (staging) θαη
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξνζζεθώλ ή επεθηάζεσλ
ηνπ Portal κε ηε ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ API (application programming interfaces). Γελ είζηε
εμνπζηνδνηεκέλνη λα ρξεζηκνπνηείηε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ Portal γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό ρσξίο
λα έρεηε απνθηήζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα γηα ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο ρσξηζηά από ηε ζπλδξνκή
ζαο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

Δπιζκόπηζη ηος IBM SaaS
Τν IBM SaaS παξέρεη κηα δηαρεηξηδόκελε πιαηθόξκα ςεθηαθήο εκπεηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε
δηθηπαθώλ ηόπσλ πνιιαπιώλ θαλαιηώλ γηα πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ππαιιήινπο. Τν IBM SaaS παξέρεη
δπλαηόηεηεο πύιεο (portal), δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ, δηαδηθηπαθήο δηαλνκήο (syndication)
θαη ελνπνίεζεο.

2.

Γςναηόηηηερ ηος IBM Digital Experience on Cloud SaaS

2.1

Πεπιβάλλονηα Λειηοςπγίαρ
Απηό ην SaaS πεξηιακβάλεη έλα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο γηα παξαγσγηθή ρξήζε
(Production Runtime), θαζώο θαη έλα πεξηβάιινλ ζύληαμεο (Authoring) πνπ απνηειείηαη από ην IBM
WebSphere Portal θαη ην IBM Web Content Manager θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε
δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη αληίζηνηρσλ ξνώλ εξγαζηώλ.

2.2

Γίκηςο VPN (Virtual Private Network)
Τν IBM SaaS πεξηιακβάλεη κηα βαζηδόκελε ζε ινγηζκηθό ζύλδεζε VPN κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ πειάηε γηα
ηελ αζθαιή θαη θξππηνγξαθεκέλε πξόζβαζε ζηα πεξηβάιινληα ιεηηνπξγίαο.

3.

Γςναηόηηηερ ηος IBM Digital Experience on Cloud Continuous Availability SaaS
Απηό ην SaaS πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ IBM Digital Experience on Cloud, νη νπνίεο
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Δπηπιένλ, παξέρεη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληαπόθξηζε ζε
αλάγθεο πςειήο δηαζεζηκόηεηαο απηώλ ησλ πεξηβαιιόλησλ.

4.

IBM Digital Experience on Cloud Service Requests
Τν Service Requests επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα ππνβάιιεη αηηήκαηα παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ην δηθό ηνπ
πεξηβάιινλ IBM SaaS από κηα ζπγθεθξηκέλε ιίζηα. Ο Πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα
δηθαίσκα ρξήζεο ελόο παθέηνπ Service Requests απνηεινύκελνπ από 20 αηηήκαηα γηα ην IBM SaaS, ελώ
δηαηίζεηαη ε επηινγή αγνξάο πξόζζεησλ παθέησλ.

5.

Πποαιπεηικέρ Δπιλογέρ

5.1

Ππόζθεηη Γςναμικόηηηα
Τν IBM SaaS παξέρεη κηα επηινγή αγνξάο πξόζζεηεο επεμεξγαηηθήο ηζρύνο. Κάζε πεξίπησζε ρξήζεο
ηνπ IBM Digital Experience on Cloud Additional Capacity απμάλεη ην ζύκπιεγκα (cluster) WebSphere
Portal ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο ηνπ IBM SaaS θαηά 4 εηθνληθέο κνλάδεο CPU.

5.2

Ππόζθεηορ Φώπορ Αποθήκεςζηρ
Τν IBM SaaS παξέρεη κηα επηινγή αγνξάο πξόζζεηνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο γηα ηελ εζσηεξηθή βάζε
δεδνκέλσλ θαη ηελ ελζσκαησκέλε απνζήθε εγγξάθσλ. Κάζε κνλάδα ηνπ IBM Digital Experience on
Cloud Additional Storage απμάλεη ην ζπλνιηθό ρώξν απνζήθεπζεο ηνπ IBM SaaS θαηά 1 TB.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM –
Γέζμεςζη για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
H IBM παξέρεη ηελ αθόινπζε δέζκεπζε γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ ("Σύκβαζε SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ηνπ IBM SaaS, ε νπνία ηζρύεη εάλ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν
Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε:
Θα ηζρύεη ε πην πξόζθαηε εθδνρή ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο ζπλδξνκήο ζαο. Απνδέρεζηε όηη ε Σύκβαζε SLA δελ ζπληζηά
εγγύεζε πξνο εζάο.

1.

Οπιζμοί
α.

"Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο" (Availability Credit) είλαη 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.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη από ηνλ Πειάηε ζηελ IBM επεηδή δελ επηηεύρζεθε
θάπνην Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηώλ πνπ θαζνξίζηεθε ζε κηα Σύκβαζε SLA θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα.

γ.

"Σπκβαηηθόο Μήλαο" (Contracted Month) είλαη θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθόο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ 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.

"Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη
δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ην IBM SaaS θαη νη ρξήζηεο ηνπ Πειάηε δελ
είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ όιεο ηηο πηπρέο ηνπ IBM SaaS γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνύκελα δηθαηώκαηα. Σην Φξόλν 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,

●

Σπκβάληα 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

●

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

"Σπκβάλ" (Event) είλαη 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 Σπκβάλ ζην Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο 24 σξώλ από
ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο ηνπ Σπκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο
ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα
ην Σπκβάλ θαη λα πξνζθέξεη εύινγε βνήζεηα ζηελ IBM γηα ηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ Σπκβάληνο.

β.

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

γ.

Οη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Φξόλνπ 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 Υπεξεζηώλ πνπ
νξίδεηαη ζηε Σύκβαζε SLA θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα. Ζ IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα παξέρεη πεξηζζόηεξεο από κία Πηζηώζεηο
Γηαζεζηκόηεηαο γηα ην ίδην Σπκβάλ ζηνλ ίδην Σπκβαηηθό Μήλα.

δ.

Γηα κηα Γέζκε Υπεξεζηώλ (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 Υπεξεζηώλ 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 Σπκβαηηθνύ Μήλα, θαη ε IBM δελ ζα
ππνρξενύηαη λα παξέρεη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο γηα πεξηζζόηεξα από έλα IBM SaaS ζε κηα
δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε Σπκβαηηθνύ 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 Σύκβαζεο SLA, ηόηε ε Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα βαζίδεηαη
ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή RSVP (Relationship Suggested Value Price) γηα ην IBM SaaS γηα ην
Σπκβαηηθό Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.

ζη.

Τν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Γηαζεζηκόηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε Σπκβαηηθό 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 Υπηπεζιών
Ζ δηαζεζηκόηεηα ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ Μήλα είλαη σο εμήο:
Δπιηεςσθέν Δπίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών
(καηά ηη διάπκεια ενόρ Σςμβαηικού Μήνα)

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

< 99,93%

2%

< 98,80%

5%

< 95,00%

10%

Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθόο αξηζκόο
ιεπηώλ ζε έλα Σπκβαηηθό Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα, δηαηξνύκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην
Σπκβαηηθό Μήλα.
Παξάδεηγκα: Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 45 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ Μήλα
Σύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 45 ιεπηά Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 43.155 ιεπηά
___________________________________________

= 99,90% Γηαζεζηκόηεηα,
= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα < 99,93%
Γηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα

Σπλνιηθή δηάξθεηα Σπκβαηηθνύ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

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

Δθδόζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο Υπεξεζηώλ.

●

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

●

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

i126-6810-01 (12/2014)

Σειίδα 7 από 8

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
Ζ 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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