Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Digital Experience on Cloud
Οη Όξνη Φξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινχληαη απφ ην παξφλ 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 θαηηζρχνπλ ησλ
Γεληθψλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Φξήζεο.
Οη Όξνη Φξήζεο δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνχο
Σχκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("Σχκβαζε"), νη νπνίνη απφ θνηλνχ κε ηνπο Όξνπο Φξήζεο ζπληζηνχλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

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

2.

●

IBM Digital Experience on Cloud 1-Envt Instance

●

IBM Digital Experience on Cloud 1-Envt Additional Capacity Instance

●

IBM Digital Experience on Cloud 2-Envt Instance

●

IBM Digital Experience on Cloud 2-Envt Additional Capacity Instance

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:

3.

α.

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

β.

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

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

3.1

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

3.2

Φπεώζειρ Πποεηοιμαζίαρ και Καη' Απαίηηζη Πποεηοιμαζίαρ
Ζ IBM ζα επηβάιεη κηα ρξέσζε Πξνεηνηκαζίαο (Setup) θαηά ηελ αξρηθή παξνρή ηνπ IBM SaaS, φπσο
θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Τπρφλ ρξεψζεηο Καη' Απαίηεζε Πξνεηνηκαζίαο (On-demand
Setup), νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο, ζα ηζρχνπλ φηαλ ν Πειάηεο δεηήζεη ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο Καη' Απαίηεζε ππεξεζίαο.
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4.

Δπιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος IBM SaaS
Σηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεψλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο, 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 Σπλεξγάηε 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 Σπλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο Σπλδξνκήο αλαλεψλεηαη απηφκαηα είηε γηα πεξίνδν ελφο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν Σπλδξνκήο 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 Σπλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε
ελελήληα (90) εκεξψλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθχξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθχξσζε ηεο
πξφζβαζεο ηνπ Πειάηε, 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 Σπλδξνκήο 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
Σπλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν Σπλδξνκήο.

5.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο θαη αθνχ ε IBM εηδνπνηήζεη ηνλ Πειάηε φηη ε πξφζβαζε ζην
IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε, παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM SaaS κέζσ ηειεθψλνπ, email θαη
ελφο ζπζηήκαηνο online αλαθνξάο πξνβιεκάησλ. Οπνηεζδήπνηε βειηηψζεηο, ελεκεξψζεηο θαη άιια πιηθά
παξέρνληαη απφ ηελ IBM ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζεσξνχληαη κέξνο ηνπ
IBM SaaS θαη θαηά ζπλέπεηα δηέπνληαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο Φξήζεο. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ψξεο δηαζεζηκφηεηαο, ηηο δηεπζχλζεηο email, ηα ζπζηήκαηα online
αλαθνξάο πξνβιεκάησλ θαη άιινπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνχο 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.
Κπιζιμόηηηα
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Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ / Γιακοπή 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. Σηηο
πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε
παξνρή κηαο ιχζεο.

Σηόσοι ζσεηικά
με ηοςρ
Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη
Φπόνυν
Απόκπιζηρ

Σηόσοι ζσεηικά
με ηοςρ
Φπόνοςρ
Δπίλςζηρ

Δληφο 30
εξγάζηκσλ
ιεπηψλ

24x7

Δληφο 4
εξγάζηκσλ
σξψλ
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Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά
με ηοςρ
Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη
Φπόνυν
Απόκπιζηρ

Σηόσοι ζσεηικά
με ηοςρ
Φπόνοςρ
Δπίλςζηρ

2

Σημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία
ηηρ επισείπηζηρ:
Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο
ππεξεζίαο ή ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο
πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη θίλδπλνο ν
Πειάηεο λα κε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε
επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληφο 2
εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο
ψξεο (Γεπηέξα
έσο
Παξαζθεπή)

Δληφο 12
εξγάζηκσλ
σξψλ

3

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία
ηηρ επισείπηζηρ:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ
θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία
ηεο επηρείξεζεο.

Δληφο 4
εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο
ψξεο (Γεπηέξα
έσο
Παξαζθεπή)

Δληφο 24
εξγάζηκσλ
σξψλ

4

Δλάσιζηερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ
ραξαθηήξα.

Δληφο 1
εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο
ψξεο (Γεπηέξα
έσο
Παξαζθεπή)

Δληφο 48
εξγάζηκσλ
σξψλ

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

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπθε εθαξκνγψλ,

β.

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

γ.

ηε ρξήζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ πξνκεζεπηψλ, ή ηελ επίιπζε δεηεκάησλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS κε πξντφληα ή ππεξεζίεο ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ
πξνκεζεπηψλ.

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

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 ηνπ Πειάηε
(ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) 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 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. Ζ 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.

6.2

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. Ζ 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 ΗΒΜ.

6.3

Γιαζςνδέζειρ ππορ Γικηςακούρ Τόποςρ ή Άλλερ Υπηπεζίερ Τπίηυν
Δάλ ν Πειάηεο ή έλαο Φξήζηεο ηνπ IBM SaaS κεηαδψζεη Πεξηερφκελν ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν ή άιιε
ππεξεζία ηξίηνπ πνπ δηαζπλδέεηαη κε ην IBM SaaS ή θαζίζηαηαη δηαζέζηκε απφ ην IBM SaaS, ηφηε ν
Πειάηεο θαη ν Φξήζηεο ηνπ IBM SaaS παξέρνπλ ζηελ IBM ηελ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε γηα ηελ
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πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ κεηάδνζεο Πεξηερνκέλνπ. Ωζηφζν, ε ελ ιφγσ επηθνηλσλία είλαη
απνθιεηζηηθά κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηξίηνπ. Ζ IBM δελ παξέρεη
εγγπήζεηο θαη δελ πξνβαίλεη ζε δειψζεηο αλαθνξηθά κε ηέηνηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ,
θαη δελ ζα θέξεη επζχλε γηα ηέηνηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ.

6.4

Πεπιοπιζμένη Φπήζη Λογιζμικού Δνεπγοποίηζηρ
Τν IBM WebSphere Portal Server (Portal) δηαλέκεηαη κε απηφ ην IBM SaaS θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
κφλν σο ηκήκα ησλ εζσηεξηθψλ πεξηβαιιφλησλ Αλάπηπμεο θαη Γηελέξγεηαο Γνθηκψλ ηνπ Πειάηε γηα ηελ
εθηέιεζε εζσηεξηθψλ κε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά, δξαζηεξηνηήησλ δηελέξγεηαο δνθηκψλ, ξχζκηζεο απφδνζεο, δηάγλσζεο ζθαικάησλ,
εζσηεξηθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο απφδνζεο (benchmarking), δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο (staging) θαη
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξνζζεθψλ ή επεθηάζεσλ
ηνπ Portal κε ηε ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ API (application programming interfaces). Ο Πειάηεο δελ είλαη
εμνπζηνδνηεκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ Portal γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ ρσξίο
λα έρεη απνθηήζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα γηα ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο ρσξηζηά απφ ηε ζπλδξνκή
ηνπ γηα ην IBM SaaS.

6.5

Παπεσόμενορ από ηον Πελάηη Κώδικαρ και Γοκιμέρ
Μπνξεί λα εγθαηαζηαζεί παξερφκελνο απφ ηνλ Πειάηε θψδηθαο ζην IBM SaaS ππφ ηνπο αθφινπζνπο
πεξηνξηζκνχο:
●

Ο παξερφκελνο απφ ηνλ Πειάηε θψδηθαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κφλν API επέθηαζεο ηνπ IBM
Web Content Manager (WCM) φπσο π.ρ. ελέξγεηεο κε πξνζαξκνζκέλεο ξνέο εξγαζηψλ (custom
workflows), πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο εκθάληζεο (rendering plugins), παξφρνη θεηκέλνπ (text providers)
θαη άιιεο πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ρξήζε εληφο ηνπ WCM φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ IBM Knowledge Center ζηε δηεχζπλζε http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSHRKX_8.5.0/mp/wcm/wcm_dev_plugins.dita.

●

Έλα Virtual Machine Manager (VMM) κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί κφλν κε ηελ παξερφκελε απφ
ηελ ΗΒΜ ππνδνκή απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ρξεζηψλ (user repository). Τπρφλ εμσηεξηθνί
κεραληζκνί αζθάιεηαο κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ κφλν κέζσ ππνζηεξηδφκελσλ ηερληθψλ
επηβεβαίσζεο ηαπηφηεηαο ρξεζηψλ (π.ρ. Security Assertion Markup Language (SAML)).

Ο παξερφκελνο απφ ηνλ Πειάηε θψδηθαο πξέπεη λα παξέρεηαη γηα εγθαηάζηαζε ζε κνξθή PAA (Portal
Application Archive) απφ ηνλ Πειάηε. Δπηπιένλ, ν Πειάηεο πξέπεη λα εγγπάηαη φηη έρεη ην δηθαίσκα λα
παξέρεη ηνλ θψδηθα ζηελ ΗΒΜ γηα εγθαηάζηαζε ζηελ ππεξεζία.
Ο Πειάηεο νθείιεη λα παξάζρεη πηζηνπνίεζε φηη ν παξερφκελνο θψδηθαο ιεηηνπξγεί ζσζηά. Ζ ελ ιφγσ
πηζηνπνίεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ζε ρακειφηεξα
επίπεδα πξηλ ηεζεί ν θψδηθαο ζε εθαξκνγή ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ν Πειάηεο δελ
επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεη ζηε δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε είδνπο δνθηκψλ αληνρήο/απφδνζεο (performance
stress tests) ζην IBM SaaS.

6.6

Xπήζη Πεπιεσομένος
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα ηε ρξήζε, παξνρή,
απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ IBM SaaS θαη ηεο ζρεηηθήο ππνζηήξημεο, θαη
παξαρσξεί άδεηα ζηελ ΗΒΜ λα πξάηηεη ην ίδην.

6.7

Υποζηήπιξη για Πόποςρ από ηο IBM Collaboration Solutions Catalog
Ζ IBM κπνξεί λα πξνβεί, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε, ζηελ εγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε πφξσλ απφ ην IBM Collaboration Solutions Catalog (επίζεο γλσζηφ σο IBM Green
House, https://greenhouse.lotus.com/plugins/plugincatalog.nsf/home_full.xsp) ζην IBM SaaS.
Όινη νη ελ ιφγσ πφξνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ηνπ Content Template Catalog, ηνπ Site
Builder θαη ηνπ Script Portlet) ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο θαη πξνυπφζεζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην IBM
Collaboration Solutions Catalog, θαη ε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ πφξσλ απφ ηνλ Πειάηε κε ην IBM SaaS
ζπληζηά απνδνρή ησλ ελ ιφγσ φξσλ. Ζ ππνζηήξημε γηα ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ πφξσλ κε ην IBM SaaS
παξέρεηαη απφ ηελ IBM ζε εκπνξηθά εχινγε βάζε.
Δπηπιένλ, δελ παξέρεηαη εγγχεζε φηη ην πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη κε νπνηνλδήπνηε απφ απηνχο
ηνπο πφξνπο ζα ιεηηνπξγεί ζσζηά κεηά απφ κηα αλαβάζκηζε ηνπ IBM SaaS. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα
αλαβάζκηζε εθηειείηαη ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηε κεηάβαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ
ηνλ Πειάηε κε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ πφξσλ θαη ν Πειάηεο παξακέλεη ππεχζπλνο γηα ηελ ελ ιφγσ
κεηάβαζε.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

Δπιζκόπηζη ηος IBM SaaS
Τν IBM SaaS παξέρεη κηα δηαρεηξηδφκελε πιαηθφξκα ςεθηαθήο εκπεηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε
δηθηπαθψλ ηφπσλ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ γηα Πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ππαιιήινπο. Τν IBM SaaS παξέρεη
δπλαηφηεηεο πχιεο (portal), δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ, δηαδηθηπαθήο δηαλνκήο (syndication)
θαη ελνπνίεζεο.
Τν IBM SaaS πεξηιακβάλεη κηα βαζηδφκελε ζε ινγηζκηθφ ζχλδεζε VPN κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε γηα
ηελ αζθαιή θαη θξππηνγξαθεκέλε πξφζβαζε ζηα πεξηβάιινληα ιεηηνπξγίαο.

1.1

Υπηπεζίερ Πποεηοιμαζίαρ και Καη' Απαίηηζη Πποεηοιμαζίαρ
Οη ππεξεζίεο ηνπ IBM Digital Experience on Cloud Setup θαη ηνπ IBM Digital Experience on Cloud Ondemand Setup πεξηιακβάλνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο παξνρή ζπκβνπιψλ, θαιέο πξαθηηθέο, εθπαίδεπζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM SaaS. Σηηο ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:

2.

●

Παξνρή βνήζεηαο ζηε ζπγθέληξσζε ηερληθψλ απαηηήζεσλ,

●

Παξνρή βνήζεηαο ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ρξεζηψλ, ησλ ζπλδέζεσλ VPN θαη ηεο
εληαίαο ζχλδεζεο (single sign-on),

●

Δμέηαζε ησλ ζρεδίσλ πινπνίεζεο (deployment plans) ηνπ Πειάηε,

●

Παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζέζηκε ηεθκεξίσζε, εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε, θαη

●

Παξνρή βνήζεηαο ζην ζπληνληζκφ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ Πειάηε θαη ηεο IBM θαηά ηελ αξρηθή
πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

Γςναηόηηηερ ηος IBM Digital Experience on Cloud 1-Envt Instance SaaS
Απηφ ην SaaS πεξηιακβάλεη έλα εληαίν απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο πνπ απνηειείηαη
απφ ην IBM WebSphere Portal θαη ην IBM Web Content Manager θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη
δηαρείξηζε δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αληίζηνηρσλ ξνψλ εξγαζηψλ.

3.

Γςναηόηηηερ ηος IBM Digital Experience on Cloud 2-Envt Instance SaaS
Απηφ ην SaaS πεξηιακβάλεη έλα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο γηα παξαγσγηθή ρξήζε
(Production Runtime), θαζψο θαη έλα πεξηβάιινλ ζχληαμεο (Authoring) πνπ απνηειείηαη απφ ην IBM
WebSphere Portal θαη ην IBM Web Content Manager θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε
δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αληίζηνηρσλ ξνψλ εξγαζηψλ.

3.1

Υπηπεζίερ Γιασείπιζηρ Δπιηςσίαρ Πελάηη (Client Success Management)
Ζ IBM παξέρεη εμ απνζηάζεσο παξαδηδφκελεο ππεξεζίεο βνήζεηαο δηάξθεηαο έσο ηεζζάξσλ (4) σξψλ
αλά εβδνκάδα ζηε δηαρείξηζε ηεο επηηπρνχο ρξήζεο ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε. Σε απηέο ηηο
ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά, ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ ή
έθηαθησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο, ε παξνρή βνήζεηαο θαη ζπκβνπιψλ ζηελ επίιπζε θαηαζηάζεσλ
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο, ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα λέεο δπλαηφηεηεο πξντφλησλ θαη θαιέο πξαθηηθέο
πινπνίεζεο, ε ζχζηαζε άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ ηεο IBM φηαλ είλαη απαξαίηεην, ε ζπγθέληξσζε
ζρνιίσλ ηνπ Πειάηε ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη, γεληθψο, ε ιεηηνπξγία σο ζπλήγνξνο ηνπ Πειάηε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπλδξνκήο.

4.

Πποαιπεηικέρ Δπιλογέρ

4.1

IBM Digital Experience on Cloud 1-Envt Additional Capacity
Τν IBM Digital Experience on Cloud 1-Envt Additional Capacity κπνξεί λα απνθηεζεί γηα ηελ επέθηαζε
ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο ηνπ IBM Digital Experience on Cloud 1-Envt Instance SaaS θαηά 2 εηθνληθέο
κνλάδεο CPU αλά Πεξίπησζε Φξήζεο.

4.2

IBM Digital Experience on Cloud 2-Envt Additional Capacity
Τν IBM Digital Experience on Cloud 2-Envt Additional Capacity κπνξεί λα απνθηεζεί γηα ηελ επέθηαζε
ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο ηνπ IBM Digital Experience on Cloud 2-Envt Instance SaaS θαηά 2 εηθνληθέο
κνλάδεο CPU αλά Πεξίπησζε Φξήζεο.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM –
Γέζμεςζη για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
H IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε δέζκεπζε γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηψλ ("Σχκβαζε SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS, ε νπνία ηζρχεη εάλ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν
Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε:
Θα ηζρχεη ε πην πξφζθαηε εθδνρή ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο θαηαλνεί φηη ε Σχκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγχεζε πξνο ηνλ Πειάηε.

1.

Οπιζμοί
α.

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

β.

Αξίυζη (Claim) – κηα αμίσζε πνπ εγείξεη ν Πειάηεο ζηελ IBM επεηδή δελ επηηεχρζεθε θάπνην
Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα.

γ.

Σςμβαηικόρ Μήναρ (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ IBM SaaS, αξρίδνληαο απφ ηηο 12.00 π.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ πξψηε
εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

δ.

Φπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη δηαθνπεί
ε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα παξαγσγήο γηα ην IBM SaaS θαη νη ρξήζηεο ζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ IBM SaaS γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα.
Σην Φξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην IBM
SaaS δελ είλαη δηαζέζηκν εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζπκβάληα:

ε.

2.

●

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο,

●

Σπκβάληα ή αηηίεο πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζχλδεζε κε ην Internet, έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θ.ν.θ.),

●

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

●

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

●

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

Σςμβάν (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε αληαπφθξηζε ζηηο
απαηηήζεηο κηαο ζχκβαζεο SLA.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
α.

Γηα λα εγείξεη κηα Αμίσζε, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκφηεηαο 1 γηα θάζε Σπκβάλ ζην Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο 24 σξψλ απφ
ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ Σπκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο
ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα
ην Σπκβάλ θαη λα πξνζθέξεη εχινγε βνήζεηα ζηελ IBM γηα ηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ Σπκβάληνο.

β.

Ο Πειάηεο πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζε γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ
(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα θαηά ηνλ νπνίν αλέθπςε ε αηηία ηεο
Αμίσζεο.

γ.

Οη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
ζα κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλέθεξε φηη ππέζηε γηα πξψηε θνξά ηηο
επηπηψζεηο ηεο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειφηεξε
ηζρχνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηψλ πνπ
νξίδεηαη ζηε Σχκβαζε SLA θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα. Ζ IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο
Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην ίδην Σπκβάλ ζηνλ ίδην Σπκβαηηθφ Μήλα.
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3.

δ.

Γηα κηα Γέζκε Υπεξεζηψλ (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 Υπεξεζηψλ θαη φρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο
γηα θάζε κεκνλσκέλν IBM SaaS. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εγείξεη Αμίσζε αλαθνξηθά κε έλα κφλν
κεκνλσκέλν IBM SaaS ζε κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνχ Μήλα, θαη ε IBM δελ ζα
ππνρξενχηαη λα παξέρεη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα IBM SaaS ζε κηα
δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε Σπκβαηηθνχ Μήλα.

ε.

Δάλ ν Πειάηεο αγφξαζε ην IBM SaaS απφ έλαλ έγθπξν κεηαπσιεηή ηεο IBM ζην πιαίζην κηαο
ζπλαιιαγήο κεηαπψιεζεο ζηελ νπνία ε IBM δηαηεξεί ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δεζκεχζεσλ ηνπ IBM SaaS θαη ηεο Σχκβαζεο SLA, ηφηε ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα βαζίδεηαη
ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή RSVP (Relationship Suggested Value Price) γηα ην IBM SaaS γηα ην
Σπκβαηηθφ Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.

ζη.

Τν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε Σπκβαηηθφ Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο
ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεη ν Πειάηεο ζηελ IBM γηα ην IBM SaaS.

Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών για ηο IBM SaaS
Ζ δηαζεζηκφηεηα ηεο πξνζθνξάο IBM SaaS IBM Digital Experience on Cloud 1-Envt Instance θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα είλαη σο εμήο:
Γιαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

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

< 99,50%

2%

<98,00%

5%

<94,50%

10%

Ζ δηαζεζηκφηεηα ηεο πξνζθνξάο IBM SaaS IBM Digital Experience on Cloud 2-Envt Instance θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα είλαη σο εμήο:
Γιαθεζιμόηηηα 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 Γηαζεζηκφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
ιεπηψλ ζε έλα Σπκβαηηθφ Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα, δηαηξνχκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην
Σπκβαηηθφ Μήλα.
Παξάδεηγκα: Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 45 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα
γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS IBM Digital Experience on Cloud 2-Envt Instance
Σχλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
Σπκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 45 ιεπηά Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 43.155 ιεπηά
__________________________________________

= 99,90% Γηαζεζηκφηεηα
= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα < 99,93%
Γηαζεζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα

Σπλνιηθή δηάξθεηα Σπκβαηηθνχ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

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

Δθδφζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο Υπεξεζηψλ.
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●

Με παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,
πεξηβαιιφλησλ Γηελέξγεηαο Γνθηκψλ, Απνθαηάζηαζεο κεηά απφ Καηαζηξνθή, Γηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο, Σηαδηαθήο Δθαξκνγήο (Staging) ή Αλάπηπμεο.

●

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

Σημανηικό: Οη παξφληεο Όξνη Φξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ησλ παξφλησλ Όξσλ Φξήζεο ζηελ αγγιηθή απφ ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κφλν γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο. Σε 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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