Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Case Manager 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 Case Manager

●

IBM Case Manager Department

●

IBM Case Manager Division

●

IBM Case Manager Enterprise

●

IBM Case Manager Storage

●

IBM Case Manager External

●

IBM Case Manager Development Environment

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Τν IBM SaaS θαζίζηαηαη δηαζέζηκν βάζεη ηνπ κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Δξοςζιοδοηημένορ Φπήζηηρ (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 Φξήζηε 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 Φξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξόζβαζεο ζην
IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή
ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

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.

γ.

Terabyte – 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.
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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, 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 πύιεο
ππνζηήξημεο (support portal). 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.

Δληόο 1 ώξαο

24x7

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)

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)

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Ππόζβαζη Δξυηεπικών Φπηζηών
Τν IBM Case Manager External ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS από έλαλ "Δμσηεξηθό Φξήζηε".
Δμσηεξηθόο Φξήζηεο (External User) είλαη έλα κνλαδηθό πξόζσπν πνπ δελ είλαη ππάιιεινο ηνπ Πειάηε
θαη δελ πιεξώλεηαη ή ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε, ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί πξόζβαζε από ηνλ
Πειάηε ζην IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, είηε άκεζα είηε έκκεζα (γηα παξάδεηγκα: κέζσ ελόο
πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελόο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ (application
server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Έλα πξόζσπν πνπ είλαη ππάιιεινο ηνπ Πειάηε ή πιεξώλεηαη από ηνλ
Πειάηε, αιιά δελ απνθηά πξόζβαζε ζην IBM SaaS ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιόγσ ζρέζεο κπνξεί λα είλαη έλαο
Δμσηεξηθόο Φξήζηεο. Τν δηθαίσκα ρξήζεο πνπ δηαζέηεη έλαο Δμσηεξηθόο Φξήζηεο είλαη απνθιεηζηηθά γηα
ην ζπγθεθξηκέλν Δμσηεξηθό Φξήζηε θαη δελ επηηξέπεηαη ε θνηλή ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο νύηε κπνξεί λα
νξηζηεί εθ λένπ άιινο ρξήζηεο, παξά κόλν ζε πεξίπησζε κόληκεο κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ζε
θάπνην άιιν πξόζσπν.
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνπο ελ ιόγσ Δμσηεξηθνύο Φξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά
θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηεο επζύλεο γηα α) νπνηεζδήπνηε αμηώζεηο εγείξνληαη από ηνπο Δμσηεξηθνύο
Φξήζηεο αλαθνξηθά κε ην IBM SaaS ή β) νπνηεζδήπνηε πεξηπηώζεηο θαηάρξεζεο ηνπ IBM SaaS από
ηνπο ελ ιόγσ Δμσηεξηθνύο Φξήζηεο.

6.2

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.

i126-6903-01 (04/2015)

Σειίδα 3 από 10

6.3

Cookies
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί, ζην πιαίζην 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.

6.4

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.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Τν IBM Case Manager for Cloud (IBM SaaS) έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ελώζε πεξηερνκέλνπ, δηαδηθαζηώλ θαη
εξγαδνκέλσλ ηεο γλώζεο ζηελ θαιύηεξε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ζε έλα δηαρεηξηδόκελν πεξηβάιινλ cloud.

1.

Δπιζκόπηζη Υπηπεζίαρ
Τν IBM Case Manager on Cloud παξέρεη ηα εμήο:

2.

●

Τν IBM Content Navigator γηα ηελ πξόζβαζε ζε πξνεγκέλεο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ππνζέζεσλ

●

Γηαρείξηζε ππνζέζεσλ επηθεληξσκέλε ζε πεξηερόκελν, επηηξέπνληαο ζε εξγαδνκέλνπο ηεο γλώζεο
θαη επηρεηξεκαηηθνύο αλαιπηέο:
●

Να ρξεζηκνπνηνύλ ην Case Builder γηα ηε γξήγνξε θαη εύθνιε ζρεδίαζε θαη δνθηκή λέσλ
ιύζεσλ γηα ππνζέζεηο.

●

Να ρξεζηκνπνηνύλ ηα παξερόκελα πξόηππα δεηγκάησλ ιύζεσλ OOTB.

●

Να δεκηνπξγνύλ θαη λα ζπληεξνύλ ηδηόηεηεο ππνζέζεσλ, ξόινπο ρξεζηώλ, θαθέινπο
εηζεξρνκέλσλ, είδε εγγξάθσλ θαη νπηηθέο δηαηάμεηο ζειίδσλ θαη δεδνκέλσλ.

●

Να εθαξκόδνπλ ελζσκαησκέλνπο επηρεηξεζηαθνύο θαλόλεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε
ιύζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Case Manager Builder.

●

Να δεκηνπξγνύλ εξγαζίεο ππνζέζεσλ θαη ηηο ππνθείκελεο ξνέο εξγαζηώλ ηνπο.

●

Να ρξεζηκνπνηνύλ ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηνπ Case Client γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ιύζεσλ
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ην Case Builder.

●

Να απνθηνύλ πξόζβαζε ζην βαζηδόκελν ζην Content Navigator πεξηβάιινλ ρξήζηε.

●

Να απνθηνύλ πξόζβαζε ζην δηαρεηξηζηή ππνζέζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε
ιύζεσλ.

●

Να ρξεζηκνπνηνύλ ην Case Monitor θαη ην Case Analyzer γηα ηελ παξνρή αλαθνξώλ βάζεη
ηξερόλησλ θαη ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ γηα ππνζέζεηο.

●

Να απνθηνύλ πξόζβαζε ζε ππνζέζεηο θαη πεξηερόκελν κέζσ παξερόκελσλ API γηα ηε
δηεύξπλζε ιύζεσλ.

●

Να απνθηνύλ πξόζβαζε ζηελ πιήξε, απεξηόξηζηε ρξήζε ηνπ Case Foundation γηα ηε
δηαρείξηζε ελεξγνύ πεξηερνκέλνπ θαη ξνώλ εξγαζηώλ ππνζέζεσλ.

●

Να απνθηνύλ πξόζβαζε ζηελ πιήξε, απεξηόξηζηε ρξήζε ηνπ FileNet Content Manager θαη
ηεο αληίζηνηρεο ππνδνκήο απνζήθεπζεο ECM.

●

Μηα αζθαιή ππνδνκή "ελόο θαηνίθνπ" (single tenant) πνπ ηξνθνδνηείηαη από δύν θέληξα
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο δηαζεζηκόηεηαο

●

Αλαπαξαγσγή δεδνκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ζε κηα δεπηεξεύνπζα ηνπνζεζία,
ππνζηήξημε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεδνκέλσλ κεηά από θαηαζηξνθή

●

Μηα αζθαιή ηδησηηθή ππνδνκή "ελόο θαηνίθνπ" (single tenant) πνπ ηξνθνδνηείηαη από δύν θέληξα
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο δηαζεζηκόηεηαο

●

Παξαθνινύζεζε πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ζε 24x7 βάζε

Απαιηούμενα Γικαιώμαηα
Ο Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη κηα ζπλδξνκή γηα κηα Πξνζθνξά Βαζηθήο Υπεξεζίαο, θαζώο θαη
δηθαηώκαηα Απνζήθεπζεο θαη Φξεζηώλ, όπσο νξίδεηαη παξαθάησ.

2.1

Γικαίυμα Φπήζηρ Πποζθοπάρ Βαζικήρ Υπηπεζίαρ
Κάζε Πεξίπησζε Φξήζεο κηαο πξνζθνξάο βαζηθήο ππεξεζίαο ζα πεξηιακβάλεη επίζεο έλα πεξηβάιινλ
αλάπηπμεο πνπ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε θαη δνθηκή πξνζαξκνζκέλσλ εθαξκνγώλ.
Απηό ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνύο παξαγσγήο.
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2.1.1

Case Manager Department
Απηό ην IBM SaaS έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε κηθξώλ νξγαληζκώλ ή ηκεκάησλ. Ο Πειάηεο ζα
απνιακβάλεη ηελ θνξπθαία απόδνζε ηνπ IBM SaaS εληόο ησλ παξακέηξσλ πνπ νξίδνληαη παξαθάησ:

2.1.2

●

Δξγαζία κε έσο 300.000 λέεο ππνζέζεηο εηεζίσο,

●

Απνξξόθεζε θαη απνζήθεπζε έσο 20.000 εγγξάθσλ αληηθεηκέλσλ ππνζέζεσλ (Case Artifact
documents) εκεξεζίσο, θαη

●

Ταπηόρξνλε εξγαζία έσο 300 εξγαδνκέλσλ ηεο γλώζεο θαη δηεθπεξαίσζε έσο 1.000 ππνζέζεσλ
εκεξεζίσο.

Case Manager Division
Απηό ην IBM SaaS έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε νξγαληζκώλ κεζαίνπ κεγέζνπο. Ο Πειάηεο ζα
απνιακβάλεη ηελ θνξπθαία απόδνζε ηνπ IBM SaaS εληόο ησλ παξακέηξσλ πνπ νξίδνληαη παξαθάησ:

2.1.3

●

Δξγαζία κε έσο 1.500.000 λέεο ππνζέζεηο εηεζίσο,

●

Απνξξόθεζε θαη απνζήθεπζε έσο 100.000 εγγξάθσλ αληηθεηκέλσλ ππνζέζεσλ (Case Artifact
documents) εκεξεζίσο, θαη

●

Ταπηόρξνλε εξγαζία έσο 2.000 εξγαδνκέλσλ ηεο γλώζεο θαη δηεθπεξαίσζε έσο 5.000 ππνζέζεσλ
εκεξεζίσο.

Case Manager Enterprise
Απηό ην IBM SaaS έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε κεγάισλ νξγαληζκώλ. Ο Πειάηεο ζα απνιακβάλεη
ηελ θνξπθαία απόδνζε ηνπ IBM SaaS εληόο ησλ παξακέηξσλ πνπ νξίδνληαη παξαθάησ:

2.2

●

Δξγαζία κε έσο 3.000.000 λέεο ππνζέζεηο εηεζίσο,

●

Απνξξόθεζε θαη απνζήθεπζε έσο 200.000 εγγξάθσλ αληηθεηκέλσλ ππνζέζεσλ (Case Artifact
documents) εκεξεζίσο, θαη

●

Ταπηόρξνλε εξγαζία έσο 5.000 εξγαδνκέλσλ ηεο γλώζεο θαη δηεθπεξαίσζε έσο 10.000
ππνζέζεσλ εκεξεζίσο.

Γικαίυμα Αποθήκεςζηρ
Ο Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα ρώξνπ απνζήθεπζεο ηνπ Case Manager (Case
Manager Storage) πνπ ζα παξακεηξνπνηεζεί κε ηελ επηιεγκέλε πεξίπησζε ρξήζεο.

2.3

Γικαίυμα Φπήζηη
Ο Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη δηθαηώκαηα ρξήζεο ηνπ Case Manager γηα θάζε κνλαδηθό
Δμνπζηνδνηεκέλν Φξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη πξόζβαζε ζην IBM SaaS.

3.

Πποαιπεηικά Γικαιώμαηα

3.1

Case Manager External
Ο Πειάηεο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί δηθαηώκαηα Case Manager External γηα θάζε κνλαδηθό Δμσηεξηθό
Φξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη πξόζβαζε ζην IBM SaaS.

3.2

Case Manager Development Environment
Ο Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη κηα ρσξηζηή πεξίπησζε ρξήζεο γηα ζθνπνύο αλάπηπμεο θαη δηελέξγεηαο
δνθηκώλ. Τν Case Manager Development Environment πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνύο αλάπηπμεο
θαη δηελέξγεηαο δνθηκώλ. Απηό ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνύο
παξαγσγήο.

4.

●

Τν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δελ παξέρεη πςειή δηαζεζηκόηεηα ή δπλαηόηεηεο απνθαηάζηαζεο κεηά
από θαηαζηξνθή.

●

Τν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο παξέρεηαη κε 500GB ρώξν απνζήθεπζεο. Αλ απαηηείηαη πεξηζζόηεξνο
ρώξνο απνζήθεπζεο, ν Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη πξόζζεηα δηθαηώκαηα Case Manager Storage.

Δπισειπηζιακή Σςνέσεια
Τν IBM SaaS έρεη παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζηόρσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεζηαθή
ζπλέρεηα πνπ νξίδνληαη παξαθάησ. Οη ζηόρνη αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα ζπκβάιινπλ ζηελ
εμαζθάιηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θξίζηκσλ επηρεηξεκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ελόο
νξγαληζκνύ, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή απώιεηα δεδνκέλσλ, κέζα ζε έλα ζρεηηθά κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα
κεηά ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθήο ζην θύξην θέληξν πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. Αθνύ πξνζδηνξηζηεί όηη
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έλα πεξηζηαηηθό ζην θύξην θέληξν πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ δηθαηνινγεί κηα κεηαγσγή ζηε
δεπηεξεύνπζα ηνπνζεζία, ε IBM ζα εθηειέζεη ζρέδηα επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηεο θαη αληίζηνηρεο
δξαζηεξηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη απνθαηάζηαζεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Σηόσοι Δπισειπηζιακήρ Σςνέσειαρ
Σηόρνο γηα ην Σεκείν Απνθαηάζηαζεο

4 ώξεο

Σηόρνο γηα ην Φξόλν Απνθαηάζηαζεο

4 ζπλερόκελεο ώξεο
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM –
Γέζμεςζη για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
H IBM παξέρεη ηελ αθόινπζε ζύκβαζε επηπέδνπ 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 ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο θαηαλνεί όηη ε Σύκβαζε 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
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 Υπεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ Μήλα.

γ.

Σςμβαηικόρ 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.

Φπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δελ δηαηίζεηαη
ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ην IBM SaaS 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:

ε.

2.

(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.

(7)

Σθάικαηα όπνπ από κηα αλάιπζε ησλ βαζηθώλ αηηηώλ (root-cause analysis) πξνθύπηεη όηη ηα
ελ ιόγσ ζθάικαηα απνξξένπλ από νπζηώδεηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Πειάηε.

Σςμβάν (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 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.

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 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%.

ε.

Τν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Γηαζεζηκόηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε Σπκβαηηθό Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) 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:
Γιαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

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

Φακειόηεξε από 99,0%

5%

Φακειόηεξε από 97,0%

10%

Φακειόηεξε από 95%

25%

Φακειόηεξε από 90%

50%

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 440 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ
Μήλα
Σύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 440 ιεπηά Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.760 ιεπηά
_________________________________________

= 5% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα έλα Δπηηεπρζέλ
Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηώλ ηνπ 98,98% 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 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.
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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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