Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Payments Gateway
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 Payments Gateway

●

IBM Payments Gateway API Payment

●

IBM Payments Gateway Hosted-Page Payment

●

IBM Payments Gateway Advanced API Payment

●

IBM Payments Gateway Settlement

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελόο από ηα αθόινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Πεπίπηυζη Φπήζηρ (Instance) - 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.

Φιλιάδα Σςμβάνηυν (Thousand Events) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα
απνθηεζεί ην IBM SaaS. Τα δηθαηώκαηα επί Φηιηάδαο Σπκβάλησλ βαζίδνληαη ζηνλ αξηζκό
εκθαλίζεσλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, κεηξεκέλσλ
ζε παθέηα ησλ ρηιίσλ. Τα δηθαηώκαηα επί Φηιηάδαο Σπκβάλησλ αθνξνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν IBM
SaaS θαη δελ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή, αιιαγή ή ζπλάζξνηζε δηθαησκάησλ επί ελόο είδνπο
ζπκβάληνο κε άιια δηθαηώκαηα επί Φηιηάδαο Σπκβάλησλ θάπνηνπ άιινπ IBM SaaS ή θάπνηνπ άιινπ
είδνπο ζπκβάληνο. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε θάζε ζπκβάληνο πνπ
πξνθύπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο
(Proof of Entitlement - "PoE") ή έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

γ.

Σςμβάν (Event) – γηα απηό ην IBM SaaS, έλα Σπκβάλ νξίδεηαη σο κηα Κύξηα Σπλαιιαγή, κεηξεκέλε
ζε παθέηα ησλ ρηιίσλ. Κύξηα Σπλαιιαγή (Master Transaction) είλαη έλα ζύλνιν νδεγηώλ πνπ
πξνέξρνληαη από κηα εθαξκνγή έμσ από ην πξόγξακκα (γηα παξάδεηγκα, έλα δηαδηθηπαθό θαλάιη
επηρεηξεκαηηθήο ηξαπεδηθήο ή έλα θαλάιη ρεηξνθίλεηεο θαηαρώξεζεο κελπκάησλ) ή ελεξγνπνηνύληαη
απηόκαηα από θάπνην ζπκβάλ ζην πξόγξακκα (γηα παξάδεηγκα, κηα επαλαιακβαλόκελε πιεξσκή
ή κηα θαζνξηζκέλε ώξα έλαξμεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ). Ζ Κύξηα Σπλαιιαγή δηαρεηξίδεηαη ηελ
αληίζηνηρε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ινγηθή κνλάδα εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
όισλ ησλ ελεκεξώζεσλ θαη ζπκβάλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επηκέξνπο βήκαηα ηεο επεμεξγαζίαο,
θαη ηειεηώλεη όηαλ ζηαιεί ε ηειηθή νδεγία ζε κηα εμσηεξηθή εθαξκνγή ή όηαλ νινθιεξσζεί ν θύθινο
επεμεξγαζίαο. Μηα Κύξηα Σπλαιιαγή ζα ελεξγνπνηεί ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ θύθινπ επεμεξγαζίαο ηεο.
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3.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Τν πιεξσηέν πνζό 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 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 ελεκεξώζεη ηνλ Πειάηε όηη ε πξόζβαζε ζην
IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε, παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM SaaS κέζσ email θαη ηειεθώλνπ.
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 Φξήζεο. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη
δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Σην Δγρεηξίδην Υπνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS (IBM Software as a Service Support Handbook) παξέρνληαη
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.
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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.

Δηδνπνίεζε ηνπ
Πειάηε εληόο 15
ιεπηώλ

24x7

2

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

Δηδνπνίεζε ηνπ
Πειάηε εληόο 15
ιεπηώλ

Τνπηθό εξγάζηκν
σξάξην (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.

Γελ απαηηείηαη
εηδνπνίεζε

Τνπηθό εξγάζηκν
σξάξην (Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

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

Γελ απαηηείηαη
εηδνπνίεζε

Τνπηθό εξγάζηκν
σξάξην (Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Σςμμόπθυζη με ηο Safe Harbor
Ζ IBM ζπκκνξθώλεηαη κε ην Πιαίζην Αξρώλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Ζ.Π.Α. - Δ.Δ., όπσο απηό
έρεη θαζνξηζηεί από ην Υπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή, ρξήζε θαη
δηαηήξεζε πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην Safe Harbor ή γηα λα δείηε ηε δήισζε πηζηνπνίεζεο ηεο IBM, κεηαβείηε ζηε δηεύζπλζε
http://www.export.gov/safeharbor/.

6.2

Πποζηαζία Γεδομένυν Πποζυπικού Φαπακηήπα
Ζ IBM θαη ν Πειάηεο είλαη θαη νη δύν ππεύζπλνη γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο ηνπο
βάζεη ησλ ηζρπόλησλ λόκσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ νη νπνίνη δηέπνπλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα (όπσο απηά νξίδνληαη ζηνπο ηζρύνληεο λόκνπο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ) ηα νπνία
απνζεθεύεη ή επεμεξγάδεηαη ε IBM γηα ηνλ Πειάηε βάζεη ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο ("Γεδνκέλα Πειάηε").
Πξνβαίλνληαο ζηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο, ν Πειάηεο νξίδεη ηελ IBM σο Δθηεινύληα ηελ
Δπεμεξγαζία (Data Processor) ησλ Γεδνκέλσλ Πειάηε. Ο Πειάηεο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζθνπώλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε IBM γηα ηελ επεμεξγαζία
Γεδνκέλσλ Πειάηε βάζεη ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ όηη ε ελ ιόγσ
επεμεξγαζία ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πειάηε δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ησλ
ηζρπόλησλ λόκσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ από ηελ IBM. Ζ IBM θαη ν Πειάηεο βεβαηώλνπλ θαη νη δύν
όηη δελ ζα δηεξεπλνύλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ην άιιν κέξνο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο
ηζρύνληεο λόκνπο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Κακία δηάηαμε ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο δελ εκπνδίδεη
ηελ IBM ή ηνλ Πειάηε λα ιακβάλεη ηα κέηξα πνπ θξίλεη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθώλεηαη κε
ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη όηη είλαη απνθιεηζηηθά
ππεύζπλνο λα πξνζδηνξίδεη όηη ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα Σύκβαζε ζπληζηνύλ
θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πειάηε ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηζρπόλησλ λόκσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Ζ IBM δελ ππνρξενύηαη λα εθηειεί ή λα
ηεξεί θαλέλα κέηξν αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηα Γεδνκέλα Πειάηε, πέξαλ εθείλσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
παξνύζα Σύκβαζε θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί σο Δθηειώλ ηελ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Πειάηε. Ζ
IBM ζα επεμεξγάδεηαη ηα Γεδνκέλα Πειάηε όπσο νξίδεηαη ζηελ παξνύζα Σύκβαζε θαη όπσο ε IBM θξίλεη
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επιόγσο απαξαίηεην ή θαηάιιειν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ. Ο Πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά
ππεύζπλνο λα πξνζδηνξίδεη θαηά πόζνλ νπνηαδήπνηε δηαβίβαζε Γεδνκέλσλ Πειάηε δηακέζνπ θξαηηθώλ
ζπλόξσλ από ηελ IBM ή ηνλ Πειάηε ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο
ηζρύνληεο λόκνπο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

6.3

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.

6.4

Γήλυζη Ππακηικών Αζθάλειαρ
Ζ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηώλ κέζσ
ηεο πξόιεςεο, ηνπ εληνπηζκνύ θαη ηεο αληαπόθξηζεο ζε ελέξγεηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο από
άηνκα εληόο θαη εθηόο ηεο επηρείξεζήο ζαο. Ζ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε, θαηαζηξνθή ή ππνθινπή πιεξνθνξηώλ ή ηελ θαηάρξεζε ησλ
ζπζηεκάησλ ζαο γηα ηελ εμαπόιπζε επηζέζεσλ ζε άιινπο. Φσξίο κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο
αζθάιεηαο, θαλέλα ζύζηεκα ή πξντόλ πιεξνθνξηθήο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 100% αζθαιέο θαη θαλέλα
κεκνλσκέλν πξντόλ ή κέηξν αζθάιεηαο δελ κπνξεί λα είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθό ζηελ απνηξνπή
ελεξγεηώλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο. Τα ζπζηήκαηα θαη ηα πξντόληα ηεο IBM έρνπλ ζρεδηαζηεί
ώζηε λα απνηεινύλ κέξνο κηαο ζύλζεηεο πξνζέγγηζεο ηεο αζθάιεηαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη
αλαγθαζηηθά πξόζζεηεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη κπνξεί λα απαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
άιισλ ζπζηεκάησλ, πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ. Ζ IBM δελ εγγπάηαη όηη ηα ζπζηήκαηα θαη ηα πξντόληα ηεο
δελ κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ από θαθόβνπιεο ή παξάλνκεο ελέξγεηεο νπνηνπδήπνηε κέξνπο.

6.5

Σηόσοι για ηο Δπίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών
Οη ζηόρνη γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ απνηεινύλ επηδίσμε θαη δελ ζπληζηνύλ εγγύεζε πξνο ηνλ
Πειάηε. Γελ παξέρεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ, πίζησζε ή άιινο ηξόπνο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ Πειάηε ζε
πεξίπησζε πνπ ε IBM δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ.
Υπηπεζία

Σηόσορ

Φξόλνο Οινθιήξσζεο
Δπεμεξγαζίαο Γεζκώλ
Σπλαιιαγώλ

Ζ επεμεξγαζία ηνπ 90% ησλ δεζκώλ ζπλαιιαγώλ (transaction batches) ζα
νινθιεξώλεηαη εληόο 60 ιεπηώλ από ηελ παξαιαβή ηνπο.

Φξόλνο Απόθξηζεο ζε EMail

Τν 95% ησλ κελπκάησλ e-mail πνπ απνζηέιινληαη ζην θνηλόρξεζην γξακκαηνθηβώηην
ππνζηήξημεο ηεο IBM ζα απαληώληαη εληόο 24 εξγάζηκσλ σξώλ.

Φξόλνο Απόθξηζεο ζε
Κιήζεηο ζην 24x7 Help
Desk

Τν 24x7 Help Desk ηεο IBM ζα απαληά ζε ηειεθσληθέο θιήζεηο ζε ιηγόηεξν από 60
δεπηεξόιεπηα.

Γηαρείξηζε Αζθάιεηαο

● Ζ Πηζηνπνίεζε PCI-DSS Level 1 ηεο IBM ζα αλαλεώλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
εηεζίσο.
● Ζ IBM ζα δηνξζώλεη ηξσηά ζεκεία πςειήο θξηζηκόηεηαο ζηελ αζθάιεηα εληόο 10
εκεξώλ.
● Ζ IBM ζα δηνξζώλεη ηξσηά ζεκεία ρακειήο θξηζηκόηεηαο ζηελ αζθάιεηα εληόο 30
εκεξώλ.

Γηαζεζηκόηεηα ζπζηήκαηνο
πξν-παξαγσγηθήο ρξήζεο

● Γηαζέζηκν 24x7 γηα δνθηκέο από ηνλ πειάηε
● Τν ζύζηεκα πξν-παξαγσγηθήο ρξήζεο δελ ζα παξαθνινπζείηαη εθηόο ηνπ
θαλνληθνύ εξγάζηκνπ σξαξίνπ (Ώξα Κεληξηθήο Δπξώπεο).
● Ζ πξνεπηιεγκέλε ξύζκηζε γηα πεξηζηαηηθά κε ην ζύζηεκα πξν-παξαγσγηθήο
ρξήζεο είλαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο σο πεξηζηαηηθά θξηζηκόηεηαο 3.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

IBM Payments Gateway
Τν IBM Payments Gateway παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε πεξηβάιινληα αλάπηπμεο, πξνπαξαγσγήο θαη παξαγσγήο. Σηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο:

2.

●

Payment Card Industry (PCI) Vault: κηα ιεηηνπξγία ζρεδηαζκέλε γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε
εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα πιεξσκέο

●

Payment Gateway: παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δξνκνιόγεζεο, ελαιιαγήο θαη επεμεξγαζίαο
ζπλαιιαγώλ πιεξσκήο κε ηξίηνπο εθηεινύληεο ηελ επεμεξγαζία (processors)

●

Virtual Τerminal: έλα δηαδηθηπαθό εξγαιείν ζρεδηαζκέλν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ πιεξσκήο ζε
δηαδηθαζίεο θέληξσλ θιήζεσλ (call centers), δηαρείξηζεο πηζηώζεσλ θαη εζσηεξηθώλ (back-office)
πιεξσκώλ

●

Λεηηνπξγία ηαπηνπνίεζεο (authentication), ζρεδηαζκέλε κε ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο

●

Δξγαιεία θαηαπνιέκεζεο απάηεζο

●

Γπλαηόηεηεο δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ

●

Τεθκεξίσζε

Ππόζθεηα Φπεώζιμα Λειηοςπγικά Τμήμαηα
Ο Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη ην IBM Payments Gateway κε ηνπιάρηζηνλ κία (1) από ηηο αθόινπζεο
πξνζθνξέο ππεξεζηώλ πιεξσκώλ IBM SaaS:
α.

IBM Payments Gateway API Payment
Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:
●

β.

Δπηηξέπεη ηε κεηάδνζε ζπλαιιαγώλ κέζσ ελόο API πνπ απνηειείηαη από έλα ζύλνιν
δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο
ζηα ζπζηήκαηα ηνπ πειάηε. Τν API παξέρεη κηα εληαία δηεπαθή γηα ηελ πξόζβαζε ζε
πιεξνθνξίεο δηεζλώλ πιεξσκώλ ζε δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο θαη εθηεινύληεο ηελ επεμεξγαζία
(processors) ζε κεγάιν αξηζκό ρσξώλ θαη λνκηζκάησλ.

IBM Payments Gateway Hosted-Page Payment
Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:
●

γ.

Δπηηξέπεη ηε κεηάδνζε ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ Hosted Payment Page (HPP), πνπ είλαη έλα
γξαθηθό πεξηβάιινλ ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ πιεξσκήο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνύ
πνξηνθνιηνύ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζε ηζηνζειίδεο, δηθηπαθνύο ηόπνπο
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ, εθαξκνγέο γηα smartphones, εθαξκνγέο
γηα θέληξα θιήζεσλ (call centers), θαη εζσηεξηθά (back-office) ζπζηήκαηα ζπιινγήο
πιεξνθνξηώλ πιεξσκήο. Τν Hosted Payment Page έρεη ζρεδηαζηεί γηα παξάδνζε ζε κνξθή
iframe (HTML inline frame).

IBM Payments Gateway Advanced API Payment
Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:
●

Δπηηξέπεη ηε κεηάδνζε ζπλαιιαγώλ κέζσ ηεο δηεπαθήο JSON (JavaScript Object Notation), ε
νπνία έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηώλ πιεξσκήο ζε
ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο θνξεηώλ ζπζθεπώλ smartphone.

●

Ζ δηεπαθή JSON παξέρεη έλα ζύλνιν API πιεξσκήο πνπ εθηεινύληαη κε ηε ρξήζε κεζόδσλ
HTTP ζηελ αληίζηνηρε δηεύζπλζε URL, ελώ ηα δεδνκέλα ηεο παξαδίδνληαη ζε κνξθή JSON.

Ζ αθόινπζε πξνζθνξά IBM Payments Gateway κπνξεί λα αγνξαζηεί πξναηξεηηθά:
α.

IBM Payments Gateway Settlement
Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:
●
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Σύμβαζη Δπιπέδος Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
Ζ παξνύζα Σύκβαζε Παξνρήο Υπεξεζηώλ (Service Level Agreement - SLA) παξέρεηαη από ηελ IBM ζηνπο
Πειάηεο ηεο βάζεη ησλ αθόινπζσλ όξσλ θαη 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 Σπλδξνκήο. Ζ Σύκβαζε SLA δελ ζπληζηά εγγύεζε.

1.

2.

Οπιζμοί
α.

Πίζηυζη Υπηπεζιών (Service Credit) – ε απνδεκίσζε πνπ παξέρεη ε IBM γηα κηα εμαθξηβσκέλε
Αμίσζε. Ζ Πίζησζε Υπεξεζηώλ ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο έλαληη θάπνηνπ
κειινληηθνύ ηηκνινγίνπ γηα ην IBM SaaS.

β.

Αξίυζη (Claim) – κηα αμίσζε πνπ εγείξεη ν Πειάηεο ζηελ IBM επεηδή δελ επηηεύρζεθε θάπνην
επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ Μήλα.

γ.

Σςμβαηικόρ Μήναρ (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθόο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο ηνπ IBM SaaS, αξρίδνληαο από ηηο 12.00 π.κ. ώξα Γθξήλνπηηο (GMT) ηελ
πξώηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ώξα Γθξήλνπηηο (GMT) ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

δ.

Φπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δελ δηαηίζεηαη
ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud πνπ δηθαηνύηαη λα
ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο. Σην Φξόλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ην IBM SaaS δελ είλαη δηαζέζηκν εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε από ηα αθόινπζα
ζπκβάληα:
(1)

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο,

(2)

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.);

(3)

Πξνβιήκαηα κε πεξηερόκελν, εμνπιηζκό ή εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο κε ην IBM
SaaS ή νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό, πιηθό εμνπιηζκό ή άιιε ηερλνινγία ηξίησλ πξνκεζεπηώλ,

(4)

Με ζπκκόξθσζε ηνπ Πειάηε κε ηηο απαηηνύκελεο δηακνξθώζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδόκελεο πιαηθόξκεο ή νθεηιόκελα ζηνλ Πειάηε ζθάικαηα δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ,
εληνιώλ ή πξνγξακκαηηζκνύ,

(5)

Οθεηιόκελε ζηνλ Πειάηε παξαβίαζε αζθάιεηαο ή νπνηεζδήπνηε πξαγκαηνπνηνύκελεο από
ηνλ Πειάηε δνθηκέο αζθάιεηαο, ή

(6)

Σπκκόξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξέρεη ν
Πειάηεο ζηελ IBM ή παξέρνληαη από θάπνην ηξίην κέξνο ζηελ ΗΒΜ γηα ινγαξηαζκό ηνπ
Πειάηε.

ε.

Σςμβάν (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζύλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελόο
επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ.

ζη.

Φπόνορ Απόκπιζηρ (Response Time) – ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηε ιήςε ελόο
αηηήκαηνο από ηε δηαδηθηπαθή ππεξεζία CheckoutStartSession ή/θαη CardAuthorize ζην ζεκείν
εηζόδνπ πξνο ηα ζπζηήκαηα ηεο IBM έσο ηελ επηζηξνθή ηεο απόθξηζεο ηεο δηαδηθηπαθήο
ππεξεζίαο ηεο IBM ζηνλ Πειάηε.

Πιζηώζειρ
Πξνθεηκέλνπ λα εγείξεη κηα Αμίσζε, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα
Εήηεκα Κξηζηκόηεηαο 1 (όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν Τερληθή Υπνζηήξημε) γηα θάζε Σπκβάλ ζην Help Desk
ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο 24 σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ζα παξαηεξήζεη γηα πξώηε θνξά ηηο
επηπηώζεηο ηνπ Σπκβάληνο ζηε 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.
Μηα Αμίσζε γηα Πίζησζε Υπεξεζηώλ πξέπεη λα εγείξεηαη εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηε ιήμε
ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα θαηά ηνλ νπνίν αλέθπςε ε αηηία ηεο Αμίσζεο.
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α.

Ζ IBM ζα πξαγκαηνπνηεί κηα εζσηεξηθή θαηακέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζπλδπαζκέλνπ Φξόλνπ
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνύ Μήλα πνπ ηζρύεη γηα ηα αληίζηνηρα επίπεδα
παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Οη Πηζηώζεηο ζα βαζίδνληαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ
αλαθέξεηε όηη ππνζηήθαηε γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο.
●

Δάλ ν Πειάηεο αλαθέξεη Σπκβάληα Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ησλ Γηαδηθηπαθώλ Υπεξεζηώλ, ηνπ
Hosted Payment Page θαη ηνπ Virtual Terminal ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ηαπηόρξνλα, ηόηε ε
IBM ζα ζεσξεί ηηο επηθαιππηόκελεο ρξνληθέο πεξηόδνπο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο σο κία ρξνληθή
πεξίνδν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαη όρη σο ρσξηζηέο ρξνληθέο πεξηόδνπο Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο.

●

Δάλ ν Πειάηεο αλαθέξεη Σπκβάληα Υπέξβαζεο Φξόλνπ Απόθξηζεο γηα ηηο Γηαδηθηπαθέο
Υπεξεζίεο CheckoutStartSession θαη CardAuthorize ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ηαπηόρξνλα,
ηόηε ε IBM ζα ζεσξεί ηηο επηθαιππηόκελεο ρξνληθέο πεξηόδνπο Υπέξβαζεο Φξόλνπ
Απόθξηζεο σο κία ρξνληθή πεξίνδν Με Απόθξηζεο θαη όρη σο δύν δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο
Υπέξβαζεο Φξόλνπ Απόθξηζεο.

Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειόηεξε ηζρύνπζα Πίζησζε Υπεξεζηώλ κε βάζε
ην επηηεπρζέλ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνύ Μήλα, όπσο
αλαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Ζ IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα παξέρεη πεξηζζόηεξεο από κία
Πηζηώζεηο γηα ην (ηα) ίδην(-α) Σπκβάλ(ηα) ζηνλ ίδην Σπκβαηηθό Μήλα.
β.

Δάλ ν Πειάηεο αγόξαζε ην IBM SaaS από έλαλ έγθπξν κεηαπσιεηή ηεο IBM ζην πιαίζην 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 Υπεξεζηώλ 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%.

Τν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Υπεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε Σπκβαηηθό Μήλα δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην 10 ηνηο εθαηό (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα ην IBM SaaS.

3.

Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών

3.1

Γιαθεζιμόηηηα ηος IBM SaaS καηά ηη διάπκεια ενόρ Σςμβαηικού Μήνα
Οη δηεπαθέο ησλ Γηαδηθηπαθώλ Υπεξεζηώλ, ηνπ Hosted Payment Page θαη ηνπ Virtual Terminal ηεο IBM
ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ Πειάηε ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 99,95% ηνπ ρξόλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα.
Ποζοζηό Γιαθεζιμόηηηαρ
(καηά ηη διάπκεια ενόρ Σςμβαηικού Μήνα)

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

< 99,95%

2%

< 99,80%

4%

< 99,60%

6%

< 99,30%

8%

< 99,00%

10%

Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ιεπηώλ
ζε έλα Σπκβαηηθό Μήλα, κείνλ ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα, δηαηξνύκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην Σπκβαηηθό Μήλα.

3.2

Φπόνορ Απόκπιζηρ Γιαδικηςακών Υπηπεζιών ηηρ IBM καηά ηη διάπκεια ενόρ Σςμβαηικού
Μήνα
Ζ IBM πξνζθέξεη δύν Σπκβάζεηο SLA γηα ην Φξόλν Απόθξηζεο, σο εμήο:

3.2.1

Μέζορ Φπόνορ Απόκπιζηρ Γιαδικηςακών Υπηπεζιών ηηρ IBM
Ο κέζνο ρξόλνο απόθξηζεο ηεο IBM γηα ηηο Γηαδηθηπαθέο Υπεξεζίεο CheckoutStartSession θαη
CardAuthorize ζα είλαη κηθξόηεξνο από 100 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.
Ο ρξόλνο απόθξηζεο ηεο IBM γηα κηα δεδνκέλε Γηαδηθηπαθή Υπεξεζία κεηξάηαη σο ν ρξόλνο πνπ
κεζνιαβεί από ηε ιήςε ηνπ αηηήκαηνο πξνο ηε Γηαδηθηπαθή Υπεξεζία ζην ζεκείν εηζόδνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο IBM, έσο ηελ επηζηξνθή ηεο απόθξηζεο ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο ηεο IBM ζηνλ
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Πειάηε, κείνλ ην ρξόλν αλακνλήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο IBM γηα απνθξίζεηο από κεηαγελέζηεξνπο Τξίηνπο
Δθηεινύληεο ηελ Δπεμεξγαζία.
Ο ζηόρνο γηα ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο Φξόλνο Απόθξηζεο ηεο IBM γηα
ηηο Γηαδηθηπαθέο Υπεξεζίεο CheckoutStartSession θαη CardAuthorize αληίζηνηρα, γηα όια ηα αηηήκαηα
πξνο ηηο ελ ιόγσ Γηαδηθηπαθέο Υπεξεζίεο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο δεδνκέλνπ
Σπκβαηηθνύ Μήλα.

3.2.2

Μέζορ Φπόνορ Απόκπιζηρ
(καηά ηη διάπκεια ενόρ Σςμβαηικού Μήνα)

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

> 100 ms

2%

> 500 ms

6%

> 1 δεπηεξόιεπην

10%

99% ηος Φπόνος Απόκπιζηρ Γιαδικηςακών Υπηπεζιών ηηρ IBM
Τν 99% ησλ αηηεκάησλ πξνο ηηο Γηαδηθηπαθέο Υπεξεζίεο CheckoutStartSession θαη CardAuthorize ζα
έρνπλ έλα ρξόλν απόθξηζεο ηεο IBM κηθξόηεξν από 1 δεπηεξόιεπην.
Ο Φξόλνο Απόθξηζεο ηεο IBM ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο νξίδεηαη αλσηέξσ γηα ην Μέζν Φξόλν
Απόθξηζεο Γηαδηθηπαθώλ Υπεξεζηώλ ηεο IBM.
Ο ζηόρνο γηα ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ ππνινγίδεηαη σο ην 99 εθαηνζηεκόξην ηνπ Φξόλνπ
Απόθξηζεο ηεο IBM γηα ηηο Γηαδηθηπαθέο Υπεξεζίεο CheckoutStartSession θαη CardAuthorize αληίζηνηρα,
γηα όια ηα αηηήκαηα πξνο ηηο ελ ιόγσ Γηαδηθηπαθέο Υπεξεζίεο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
δεδνκέλνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα.

4.

99% ηος Φπόνος Απόκπιζηρ
(καηά ηη διάπκεια ενόρ Σςμβαηικού Μήνα)

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

> 1 δεπηεξόιεπην

2%

> 5 δεπηεξόιεπηα

6%

> 10 δεπηεξόιεπηα

10%

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 ή αλάπηπμεο.

●

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

●

Αμηώζεηο γηα Πίζησζε Υπεξεζηώλ ιόγσ Υπέξβαζεο Φξόλνπ Απόθξηζεο όηαλ έρεη θαηαγξαθεί κηα
πεξίπησζε κε αληαπόθξηζεο ζην δεζκεπηηθό επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.

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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