Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM dashDB Enterprise
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 ή ηεο Γηεζλνύο
Σύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM, 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 dashDB Enterprise 64 Virtual Machine

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

3.

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.

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

3.1

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

4.

Επιλογέρ 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
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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
Γηαηίζεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM SaaS κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο:

5.1

Δυπεάν Υποζηήπιξη (Free Support)
Σε όινπο ηνπο πειάηεο ηνπ IBM SaaS παξέρεηαη Γσξεάλ Υπνζηήξημε. Έλαο ρξήζηεο πνπ θαηαλαιώλεη
πόξνπο πνπ παξέρνληαη από ηελ πιαηθόξκα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην DeveloperWorks Forum
(https://developer.ibm.com/bluemix) θαη λα ππνβάιεη κηα εξώηεζε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αληηκεησπίδεη κε
ην IBM SaaS. Γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην θόξνπκ δελ παξέρεηαη ζύκβαζε επηπέδνπ
παξνρήο ππεξεζηώλ (SLA) γηα ηελ απόθξηζε ή δέζκεπζε επηδηόξζσζεο. Η Γσξεάλ Υπνζηήξημε δελ
πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην Σύζηεκα Έθδνζεο Γειηίσλ Υπνζηήξημεο (Support Ticket
System) ηεο IBM. Όιεο νη εξσηήζεηο θαη όια ηα δεηήκαηα δηεθπεξαηώλνληαη κέζσ ηνπ θόξνπκ.

5.2

Τςπική Υποζηήπιξη (Standard Support)
Οη Πειάηεο πνπ ιακβάλνπλ Τππηθή Υπνζηήξημε κπνξνύλ λα αλνίγνπλ δειηία ζην Σύζηεκα Έθδνζεο
Γειηίσλ Υπνζηήξημεο (Support Ticketing System) ηεο IBM. Η νκάδα ππνζηήξημεο ηεο IBM ζα
δηεθπεξαηώλεη ην δειηίν ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό βαζκό θξηζηκόηεηαο πνπ απνδόζεθε από ηνλ Πειάηε.
Όια ηα δειηία πνπ εθδίδνληαη γηα Πειάηεο πνπ δηθαηνύληαη Τππηθή Υπνζηήξημε εμεηάδνληαη κε ζθνπό ηνλ
εληνπηζκό ηεο βαζηθήο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Όηαλ απαηηνύληαη δηαγλσζηηθά δεδνκέλα γηα ηελ
απνκόλσζε ελόο πξνβιήκαηνο, ζα δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Πειάηε γηα ηελ πξόζβαζε ηεο IBM ζε αξρεία
θαηαγξαθήο (logs) θαη άιια δεδνκέλα από ηελ εθαξκνγή ηνπ Πειάηε πνπ κπνξνύλ λα βνεζνύλ ζηνλ
πξνζδηνξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ε βαζηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. Η κε
παξνρή πξόζβαζεο ζηα ελ ιόγσ δεδνκέλα κπνξεί λα επηθέξεη θαζπζηέξεζε ζηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Αθνύ νινθιεξσζεί ε αλάιπζε ηεο βαζηθήο αηηίαο, ε νκάδα ζα πξνβαίλεη ζε κία από ηηο
αθόινπζεο ελέξγεηεο:
α.

Η βαζηθή αηηία βξίζθεηαη ζην IBM SaaS
Δάλ εθδνζεί δειηίν θαη δηαπηζησζεί θαηά ηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο αηηίαο όηη πξόθεηηαη γηα ειάηησκα
ζην IBM SaaS, ε δηεθπεξαίσζε ηνπ δειηίνπ ζα γίλεη κε ηελ πξνηεξαηόηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην
βαζκό θξηζηκόηεηαο πνπ νξίζηεθε από ηνλ Πειάηε.

β.

Η βαζηθή αηηία βξίζθεηαη ζε κηα Υπεξεζία Τξίηνπ
Οη ππεξεζίεο ηξίησλ παξέρνληαη από πξνκεζεπηέο εθηόο IBM. Μπνξεί λα παξέρνληαη από
κεκνλσκέλνπο πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνύ, ζπλεξγάηεο ή ISV. Δάλ εθδνζεί δειηίν θαη δηαπηζησζεί
θαηά ηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο αηηίαο όηη πξόθεηηαη γηα ειάηησκα ζε Υπεξεζία Τξίηνπ, ηόηε ε IBM
δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα παξάζρεη επηδηόξζσζε.

γ.

Η βαζηθή αηηία βξίζθεηαη ζε κηα κηα Υπεξεζία Αλνηρηνύ Κώδηθα ή κηα Υπεξεζία Κνηλόηεηαο
Οη Υπεξεζίεο Αλνηρηνύ Κώδηθα (Open Source Services) ή Κνηλόηεηαο (Community Services)
παξέρνληαη από θνηλόηεηεο αλνηρηνύ θώδηθα εθηόο IBM. Δάλ εθδνζεί δειηίν θαη δηαπηζησζεί θαηά
ηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο αηηίαο όηη πξόθεηηαη γηα ειάηησκα ζε Υπεξεζία Κνηλόηεηαο, ηόηε ε IBM δελ
είλαη ππνρξεσκέλε λα παξάζρεη επηδηόξζσζε. Δπηπιένλ, ε IBM ζα θιείζεη ην δειηίν θαη ζα
παξαπέκςεη ηνλ πειάηε ζηελ θνηλόηεηα ή ζην θόξνπκ γηα ππνζηήξημε.

5.3

Λεπηομέπειερ Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ
Το Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ για ηη λήτη Υποζηήπιξηρ είναι υρ εξήρ:
8:00 π.κ. – 8:00 κ.κ. Ώξεο Αλαηνιηθώλ Η.Π.Α. (EST), Γεπηέξα - Παξαζθεπή (εθηόο αξγηώλ ζηηο ΗΠΑ)
Υποζηήπιξη Εκηόρ Επγάζιμος Ωπαπίος:
Υπνζηήξημε Δθηόο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ (εθηόο ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη
αλσηέξσ) δηαηίζεηαη κόλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκόηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο.
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Γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ κε Βαζκό Κξηζηκόηεηαο 1 είλαη απαξαίηεην ν πειάηεο λα είλαη δηαζέζηκνο γηα
λα βνεζήζεη ηελ ΙΒΜ ζηε δηάγλσζε ηνπ δεηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 24x7, δηαθνξεηηθά ν
Βαζκόο Κξηζηκόηεηαο ηνπ δεηήκαηνο ζα ππνβηβαζηεί ζε 2.
Γηα λα ζαο παξαζρεζεί βνήζεηα, ρξεζηκνπνηήζηε κία από ηηο παξαθάησ κεζόδνπο:
●

Από ηελ θνλζόια ηνπ dashDB, παηήζηε ζηελ επηινγή Bluemix Support ζην κελνύ Help. Έηζη
κεηαθέξεζηε ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ππνζηήξημεο.

●

Μεηαβείηε απεπζείαο ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ππνζηήξημεο ζηε δηεύζπλζε
https://support.ibmcloud.com.

●

Σηείιηε έλα email ζηε δηεύζπλζε support@bluemix.net (ζπκπεξηιάβεηε ην θείκελν "5377#δειηίν" ζηε
γξακκή ηνπ ζέκαηνο, όπνπ "δειηίν" είλαη ν αξηζκόο ηνπ δειηίνπ ππνζηήξημεο).

Ο Πειάηεο νξίδεη ην βαζκό θξηζηκόηεηαο ηνπ δεηήκαηνο αλάινγα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο.

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. 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.

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. 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
Τν IBM dashDB Enterprise είλαη κηα δηαρεηξηδόκελε ππεξεζία πνπ παξέρεη βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε
εθαξκνγώλ OLAP (online analytical processing). Η ππεξεζία πεξηιακβάλεη κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ
νπνία απνζεθεύνληαη δεδνκέλα ρξεζηώλ ζε δνκεκέλε κνξθή. Η πξόζβαζε θαη ε κνληεινπνίεζε ηεο ελ
ιόγσ βάζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε από ηελ θνλζόια ηεο
ππεξεζίαο. Η θνλζόια ηεο ππεξεζίαο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ πίλαθεο, λα θνξηώλνπλ
δεδνκέλα ζηνπο πίλαθεο θαη λα εθηεινύλ αλαδεηήζεηο (queries) ζηα δεδνκέλα πνπ θνξηώζεθαλ από ην
ρξήζηε. Σηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνληαη εξγαιεία θαη πεξηβάιινληα γηα ηελ αλάπηπμε, απνζήθεπζε θαη
θνηλή ρξήζε αλαιπηηθώλ αλαθνξώλ. Η ππεξεζία πεξηιακβάλεη επίζεο δείγκαηα θαη ηεθκεξίσζε πνπ
δηεπθνιύλνπλ ηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ OLAP.
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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