Όξνη Υξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS
IBM QRadar on Cloud
Οη Όξνη Υξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ έγγξαθν "Όξνη Υξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα
πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν "Όξνη
Υξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί Όξνη" ("Γεληθνί Όξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρύνπλ ησλ
Γεληθώλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Υξήζεο.
Οη Όξνη Υξήζεο δηέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνύο
ύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("ύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο Όξνπο Υξήζεο ζπληζηνύλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

IBM SaaS
Οη αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιύπηνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM QRadar on Cloud Basic Service

●

IBM QRadar on Cloud 1K EPS Upgrade

●

IBM QRadar on Cloud 1K EPS Temporary Upgrade

●

IBM QRadar on Cloud Data Capacity 1K EPS Upgrade

●

IBM QRadar on Cloud Flows Add-On

●

IBM QRadar on Cloud Vulnerability Management Add-On

Μεηξηθά πζηήκαηα Υξέσζεο
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελόο από ηα αθόινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

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

β.

πκβάληα αλά Γεπηεξόιεπην (Events Per Second - EPS) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο
νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. πκβάλ (Event) είλαη ε εκθάληζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ
πεξηζηαηηθνύ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη επεμεξγαζία ή ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS.
Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ πκβάλησλ αλά
δεπηεξόιεπην ηα νπνία ζα ζπιιέγεη θαη ζα επεμεξγάδεηαη ην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ
Πειάηε.
Γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύ ηνπ IBM SaaS, σο πκβάλ νξίδεηαη έλα πξνεξρόκελν από εμππεξεηεηή
(server), εθαξκνγή ή ζπζθεπή πεξηζηαηηθό πνπ θαηαγξάθεηαη ζε έλα αξρείν θαηαγξαθήο (log) θαη
επηδέρεηαη επεμεξγαζία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό.

γ.

Γέθα Υηιηάδεο Ρνέο (Ten Thousand Flows) αλά Λεπηό - κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Ρνή (Flow) είλαη κηα θαηαγεγξακκέλε επηθνηλσλία κεηαμύ δύν
ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. Όια ηα παθέηα πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε IP πξνέιεπζεο,
δηεύζπλζε IP πξννξηζκνύ, ζύξα πξνέιεπζεο, ζύξα πξννξηζκνύ θαη πξσηόθνιιν ζπλδπάδνληαη
ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ κία εγγξαθή Ρνήο. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε
ηνπ πςειόηεξνπ αξηζκνύ Ρνώλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο ιεπηνύ, ζηξνγγπινπνηεκέλσλ ζηηο
επόκελεο Γέθα Υηιηάδεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ππό ηε δηαρείξηζε ή επεμεξγαζία ηνπ IBM SaaS θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
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δ.

3.

256 Πεξηνπζηαθά ηνηρεία (256 Assets) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνία κπνξεί λα
απνθηεζεί ην IBM SaaS. Πεξηνπζηαθό ηνηρείν είλαη νπνηνζδήπνηε πιηθόο πόξνο ή αληηθείκελν αμίαο
πξνο δηαρείξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εμνπιηζκνύ παξαγσγήο, θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ,
κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ, θαη εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ πιεξνθνξηθήο. Κάζε πόξνο ή ζηνηρείν πνπ
έρεη κηα κνλαδηθή ηαπηόηεηα ζην IBM SaaS ζεσξείηαη ρσξηζηό Πεξηνπζηαθό ηνηρείν. Πξέπεη λα
απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ,
ζηξνγγπινπνηεκέλσλ ζηνπο επόκελνπο 256, ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηνπ IBM SaaS
ή ηα νπνία βξίζθνληαη ππό ηε δηαρείξηζε ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο
πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε. Κάζε
δηθαίσκα επί 256 Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ αληηπξνζσπεύεη 256 Πεξηνπζηαθά ηνηρεία.

Υξεώζεηο θαη Σηκνιόγεζε
Σν πιεξσηέν πνζό γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.1

Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα
ην Έγγξαθν πλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

4.

Δπηινγέο Αλαλέσζεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS
Ζ πεξίνδνο ηζρύνο ηνπ IBM SaaS αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε όηη έρεη
πξόζβαζε ζην IBM SaaS, όπσο ηεθκεξηώλεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. ηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο
ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS αλαλεώλεηαη απηόκαηα, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη βάζεη ζπλερόκελεο
ρξήζεο ή δηαθόπηεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο.
ε πεξίπησζε απηόκαηεο αλαλέσζεο, εθηόο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο, ην IBM SaaS ζα αλαλεώλεηαη απηόκαηα γηα
ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.
ε πεξίπησζε ζπλερόκελεο ρξήζεο, ην IBM SaaS ζα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκν ζε κεληαία βάζε
έσο όηνπ ν Πειάηεο πξνβεί ζε έγγξαθε δήισζε θαηαγγειίαο 90 εκεξώλ. Σν IBM SaaS ζα εμαθνινπζεί
λα είλαη δηαζέζηκν κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα κεηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν 90 εκεξώλ.

5.

Σερληθή Τπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην IBM SaaS κέζσ email, online θόξνπκ θαη ελόο ζπζηήκαηνο online
αλαθνξάο πξνβιεκάησλ. 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 Υξήζεο. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη ζην IBM
SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
ην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο 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.
Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

ηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Υξόλνπο
Απόθξηζεο

Κάιπςε Υξόλσλ
Απόθξηζεο

1

Κξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο/δηαθνπή παξνρήο ππεξεζηώλ:
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. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε
παξνρή κηαο ιύζεο.

Δληόο 1 ώξαο

24x7
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Δθηόο
ΖΠΑ/Καλαδά:
εληόο 24
εξγάζηκσλ σξώλ
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Κξηζηκόηεηα

2

3

4

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

ηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Υξόλνπο
Απόθξηζεο

Κάιπςε Υξόλσλ
Απόθξηζεο

εκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Ζ δπλαηόηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο
ή ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή
ππάξρεη θίλδπλνο ν Πειάηεο λα κε κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζε επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληόο 2 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

Πεξηνξηζκέλεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Γειώλεη όηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηώζεηο
ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληόο 4 εξγάζηκσλ
σξώλ

Διάρηζηεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Μηα εξώηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνύ ραξαθηήξα.

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δθηόο
ΖΠΑ/Καλαδά:
εληόο 24
εξγάζηκσλ σξώλ
Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

Δθηόο
ΖΠΑ/Καλαδά:
εληόο 24
εξγάζηκσλ σξώλ
Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

Δθηόο
ΖΠΑ/Καλαδά:
εληόο 24
εξγάζηκσλ σξώλ

6.

Πξόζζεηνη Όξνη γηα Πξνζθνξά IBM SaaS

6.1

Γεληθέο Γηαηάμεηο
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί λα αλαθέξεη ηνλ Πειάηε δεκνζίσο σο ζπλδξνκεηή ηνπ IBM SaaS
ζε δηαθεκίζεηο θαη ζε δεκνζηεύζεηο ζηνλ ηύπν.

6.2

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 πιεξνθνξηώλ 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 πιεξνθνξηώλ 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
ησλ εξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξόζβαζε, ελεκέξσζε, δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ
ζπιιερζεηζώλ πιεξνθνξηώλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο.

6.3

Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο - Πξόζζεηνη Όξνη
Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί έσο δέθα (10) αληίγξαθα ηνπ Λνγηζκηθνύ
Δλεξγνπνίεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνύ Δλεξγνπνίεζεο από ηνλ Πειάηε δηέπεηαη από ηνπο παξόληεο
Όξνπο Υξήζεο θαη ηνπο όξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζύκβαζεο άδεηαο ρξήζεο πνπ ην ζπλνδεύεη. ε
πεξίπησζε αληίζεζεο κεηαμύ ησλ όξσλ ηεο ηζρύνπζαο ζύκβαζεο άδεηαο ρξήζεο θαη ησλ όξσλ ησλ
παξόλησλ Όξσλ Υξήζεο αλαθνξηθά κε ην Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο, ζα θαηηζρύνπλ νη όξνη ησλ
παξόλησλ Όξσλ Υξήζεο.

6.4

Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα ηνπ Πειάηε πνπ ζα απνζηέιινληαη ζην IBM SaaS ζα απνζεθεύνληαη ζηηο Ζ.Π.Α., ζηνλ
Καλαδά, ζηε Γεξκαλία θαη ζηε Βξαδηιία.
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Οη ππάιιεινη θαη ππεξγνιάβνη ηεο IBM πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο αθόινπζεο ρώξεο ελδέρεηαη επίζεο
λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ Πειάηε πνπ απνζηέιινληαη ζην IBM SaaS, ζε πεξίπησζε πνπ
αζρνινύληαη κε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο γηα ην IBM SaaS:

6.5

●

Ζ.Π.Α.

●

ανπδηθή Αξαβία

●

Ηλδία

●

Απζηξαιία

●

Ηαπσλία

●

Βέιγην

●

Κόζηα Ρίθα

●

Βξαδηιία

●

Πνισλία

●

Ηξιαλδία

●

Ζλσκέλν Βαζίιεην

●

Γεξκαλία

●

Καλαδάο

Νόκηκε Υξήζε ηνπ IBM SaaS
Σν IBM SaaS έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζά ηνλ Πειάηε λα εληζρύεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ
θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Ζ ρξήζε ηνπ IBM SaaS κπνξεί λα δηέπεηαη από δηάθνξνπο λόκνπο ή
θαλνληζκνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηδησηηθόηεηα, ζηελ πξνζηαζία
δεδνκέλσλ, ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη απνζήθεπζε. Σν IBM SaaS
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα λόκηκνπο ζθνπνύο θαη κε λόκηκν ηξόπν. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα
ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο, θαλνληζκνύο θαη πνιηηηθέο θαη
αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζύλε γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ελ ιόγσ λόκνπο, θαλνληζκνύο θαη πνιηηηθέο.
Ο Πειάηεο δειώλεη όηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε απνθηήζεη ηηο απαηηνύκελεο ζπλαηλέζεηο, άδεηεο ή
δηθαηώκαηα ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε λόκηκε ρξήζε ηνπ IBM SaaS.

6.6

Σνπνζεζίεο Αληινύκελσλ Οθειώλ
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.

6.7

Πιεξνθνξίεο Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα
Σν IBM SaaS ζα παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πνπ
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ζεσξνύληαη πιεξνθνξίεο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (personal
information - "PI") ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα:
●

Ολόκαηα αηόκσλ

●

Γηεπζύλζεηο email

●

Σαπηόηεηεο ρξήζηε/ηαπηόηεηεο ζύλδεζεο

●

Γηεπζύλζεηο IP/δηεπζύλζεηο MAC

●

Γηεπζύλζεηο URL

●

Πιεξνθνξίεο γεσεληνπηζκνύ

●

Σαπηόηεηεο ζπζθεπήο θαη αξηζκνί ζεηξάο

Σν IBM SaaS δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο γηα πεξηερόκελν
ππνθείκελν ζε θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, όπσο π.ρ. γηα πιεξνθνξίεο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ή
επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Δίλαη επζύλε ηνπ Πειάηε λα πξνζδηνξίδεη αλ ην IBM
SaaS αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Πειάηε ζε ό,ηη αθνξά ην είδνο πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
Πειάηεο ζε ζπλάξηεζε κε ην IBM SaaS.
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7.

Γεδνκέλα Αζθάιεηαο
ην πιαίζην ηνπ IBM SaaS, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ, ε IBM ζα
πξνεηνηκάδεη θαη ζα δηαηεξεί πιεξνθνξίεο κε πεξηέρνπζεο ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνύ ηαπηόηεηαο ή/θαη
ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη από ην IBM SaaS ("Γεδνκέλα Αζθάιεηαο"). Σα Γεδνκέλα
Αζθάιεηαο δελ ζα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ Πειάηε ή νπνηνπδήπνηε κεκνλσκέλνπ πξνζώπνπ,
κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζηνηρείν (δ) παξαθάησ. Δπηπξνζζέησο, ν Πειάηεο
ζπκθσλεί κε ην παξόλ όηη ε IBM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ή/θαη λα αληηγξάθεη ηα Γεδνκέλα Αζθάιεηαο
κόλν γηα ηνπο αθόινπζνπο ζθνπνύο:
α.

δεκνζίεπζε ή/θαη δηαλνκή ησλ Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο (π.ρ. ζε ζπιινγέο ή/θαη αλαιύζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν),

β.

αλάπηπμε ή βειηίσζε πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ,

γ.

δηεμαγσγή εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είηε εζσηεξηθά είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, θαη

δ.

θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηώλ ηξίησλ κε απνδεδεηγκέλε παξαβαηηθή δξαζηεξηόηεηα
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Όξνη Υξήζεο ηεο IBM – Πξνδηαγξαθέο IBM SaaS
Παξάξηεκα Α
Ζ πξνζθνξά IBM QRadar on Cloud παξέρεη κηα πξνεγκέλε ιύζε ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο από ην IBM
Cloud ε νπνία βαζίδεηαη ζην πξντόλ IBM Security QRadar SIEM. Δπηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα ζπιιέγεη, λα
ζπζρεηίδεη θαη λα απνζεθεύεη ζπκβάληα πνπ παξάγνληαη ηόζν από ην πεξηβάιινλ cloud όζν θαη από ην
πεξηβάιινλ πιεξνθνξηθήο ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη λα εθηειεί εξγαζίεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη απεηιώλ όπσο
ζα έθαλε κε έλα πξντόλ QRadar SIEM πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ. ην πιαίζην
απηήο ηεο πξνζθνξάο, ε IBM παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο παξαθνινύζεζεο ππνδνκήο επί 24x7 βάζεη θαη
εθαξκόδεη ηηο ηειεπηαίεο εθδόζεηο ινγηζκηθνύ θαη ηηο θξίζηκεο επηδηνξζώζεηο όπνηε απηέο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο.

1.

IBM QRadar on Cloud Basic Service
Απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή πινπνίεζε ηεο ππνδνκήο cloud, ηε δηαξθή
παξθνινύζεζε ηεο ππνδνκήο cloud θαη ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθνύ, ην ρεηξηζκό αηηεκάησλ αιιαγήο ή
δεηεκάησλ ηνπ Πειάηε, θαη δπλακηθόηεηα 1000 EPS γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία θαηαγεγξακκέλσλ
ζπκβάλησλ.

2.

Πξναηξεηηθέο Δπηινγέο

2.1

IBM QRadar on Cloud 1K EPS Upgrade
Απηή ε πξνζθνξά απνηειεί κηα αλαβάζκηζε ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη πξόζζεηε δπλακηθόηεηα 1000 EPS
γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία θαηαγεγξακκέλσλ ζπκβάλησλ. Ο Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη
πεξηζζόηεξεο από κία κνλάδεο απηήο ηεο αλαβάζκηζεο, έσο ην κέγηζην επίπεδν EPS πνπ ππνζηεξίδεηαη
από απηή ηελ πξνζθνξά.

2.2

IBM QRadar on Cloud 1K EPS Temporary Upgrade
Απηή ε πξνζθνξά απνηειεί κηα αλαβάζκηζε ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη πξόζζεηε δπλακηθόηεηα 1000 EPS
γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία θαηαγεγξακκέλσλ ζπκβάλησλ, αιιά κόλν πξνζσξηλά γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν αξηζκό κελώλ. Ο Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη πεξηζζόηεξεο από κία κνλάδεο απηήο ηεο
αλαβάζκηζεο, έσο ην κέγηζην επίπεδν EPS πνπ ππνζηεξίδεηαη από απηή ηελ πξνζθνξά. Ο ζθνπόο απηήο
ηεο αλαβάζκηζεο είλαη λα παξέρεη ζε έλαλ Πειάηε πνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ θάιπςε ζε πεξηόδνπο αηρκήο
θαηά ην δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηε δπλαηόηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο απηέο κε κηα
πξνζσξηλή αλαβάζκηζε δπλακηθόηεηαο. ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο, ε ελ ιόγσ πξνζσξηλή απμεκέλε
δπλακηθόηεηα ζα αθαηξεζεί από ην πεξηβάιινλ ηνπ Πειάηε.

2.3

IBM QRadar on Cloud Data Capacity 1K EPS Upgrade
Ζ ππεξεζία Data Capacity Upgrade πξνζζέηεη πξόζζεην ρώξν απνζήθεπζεο θαη επεθηείλεη ηηο
δπλαηόηεηεο αλάιπζεο. Με ηελ αλαβάζκηζε ρσξεηηθόηεηαο παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε έλα (1) πιήξεο έηνο
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ.
IBM QRadar on Cloud Flows Add-On
Δλνπνηείηαη κε ην IBM QRadar SIEM θαη επεμεξγαζηέο ξνώλ γηα ηελ παξνρή νξαηόηεηαο εθαξκνγώλ
επηπέδνπ (layer) 7 θαη ηελ αλάιπζε ξνώλ βνεζώληαο ηνλ Πειάηε ζηελ αλίρλεπζε, ζηνλ εληνπηζκό θαη
ζηελ αληαπόθξηζε ζε δξαζηεξηόηεηεο ζην δίθηπν ηνπ Πειάηε.

2.4

IBM QRadar on Cloud Flows Add-On
Ο ζπιιέθηεο (collector) θαη ν επεμεξγαζηήο εγθαζίζηαληαη σο ινγηζκηθό ζην Client Data Gateway. Σα
δεδνκέλα πξνσζνύληαη σο ξνέο ζην πεξηβάιινλ θηινμελίαο, όπνπ θαζίζηαληαη δηαζέζηκα γηα ζπζρέηηζε
θαη πξνβνιή ζηελ πύιε (portal). Ο ζπιιέθηεο επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα εμσηεξηθώλ ξνώλ παξέρνληαο
νξαηόηεηα δηθηύνπ επηπέδνπ (layer) 3.

2.5

IBM QRadar on Cloud Vulnerability Management Add-On
Δπηηξέπεη ηελ πξνιεπηηθή αλίρλεπζε θαη αλαθάιπςε ηξσηώλ ζεκείσλ ζηελ αζθάιεηα ζπζθεπώλ θαη
εθαξκνγώλ δηθηύνπ, πξνζζέηεη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο θαη ππνζηεξίδεη ηελ ηεξάξρεζε δξαζηεξηνηήησλ
επηδηόξζσζεο θαη κεηξηαζκνύ ησλ επηπηώζεσλ.
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Όξνη Υξήζεο ηεο IBM – ύκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Παξάξηεκα Β
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθόινπζε ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε δηαζεζηκόηεηα
ηνπ IBM SaaS, όπσο θαζνξίδεηαη ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. Ζ ύκβαζε SLA δελ ζπληζηά εγγύεζε. Ζ
ύκβαζε SLA είλαη δηαζέζηκε κόλν ζηνλ Πειάηε θαη ηζρύεη κόλν γηα ηε ρξήζε ζε πεξηβάιινληα παξαγσγήο.

1.

Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο
Ο Πειάηεο πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα Κξηζηκόηεηαο 1 ζην Help Desk
ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο 24 σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξώηε θνξά
όηη πξνέθπςε έλα ζπκβάλ πνπ έρεη επηπηώζεηο ζηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη
εύινγα λα βνεζά ηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Μηα αμίσζε βάζεη δειηίνπ ππνζηήξημεο γηα ηε κε αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο κηαο ύκβαζεο SLA
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα. Ζ
απνδεκίσζε γηα κηα έγθπξε αμίσζε κε αληαπόθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο κηαο ύκβαζεο SLA ζα ζπλίζηαηαη
ζε κηα πίζησζε έλαληη ελόο κειινληηθνύ ηηκνινγίνπ γηα ην IBM SaaS ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε δηάξθεηα
ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν δελ ήηαλ δηαζέζηκε ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ζην ζύζηεκα
παξαγσγήο ηνπ IBM SaaS ("Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο"). Ο Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο κεηξάηαη
από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλαθέξεη ην ζπκβάλ έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απνθαζίζηαηαη ην
IBM SaaS θαη δελ πεξηιακβάλεη ην ρξόλν πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο, αηηίεο πέξαλ από ηνλ έιεγρν ηεο IBM, πξνβιήκαηα κε ην
πεξηερόκελν ή ηελ ηερλνινγία, ην ζρεδηαζκό ή ηηο νδεγίεο ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ, κε ππνζηεξηδόκελεο
δηαηάμεηο ζπζηεκάησλ θαη πιαηθνξκώλ ή άιια ζθάικαηα ηνπ Πειάηε, ή πξνθιεζέληα από ηνλ Πειάηε
πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ή δνθηκέο αζθάιεηαο ηνπ Πειάηε. Ζ IBM ζα παξέρεη ηελ πςειόηεξε ηζρύνπζα
απνδεκίσζε κε βάζε ηε ζσξεπηηθή δηαζεζηκόηεηα ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ
Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ παξέρεηαη γηα
νπνηνλδήπνηε ζπκβαηηθό κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10 ηνηο εθαηό (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12)
ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα ην IBM SaaS.
Γηα κηα δέζκε πξνζθνξώλ IBM SaaS (κεκνλσκέλεο πξνζθνξέο IBM SaaS πνπ πσινύληαη καδί σο
εληαία πξνζθνξά έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε απνδεκίσζε ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε
ζπλδπαζκέλε κεληαία ηηκή γηα ηε δέζκε πξνζθνξώλ IBM SaaS 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 ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή.

2.

Δπίπεδα Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Ζ δηαζεζηκόηεηα ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα είλαη σο εμήο:
Γηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα

Απνδεκίσζε
(% ηεο κεληαίαο ρξέσζεο ζπλδξνκήο* γηα ην
ζπκβαηηθό κήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν αμίσζεο)

< 99,5%

2%

< 98%

5%

< 96%

10%

* Δάλ ην IBM SaaS απνθηήζεθε από έλαλ Δκπνξηθό πλεξγάηε ηεο IBM, ε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο
ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή θαηαιόγνπ ηνπ IBM SaaS γηα ην ζπκβαηηθό κήλα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν αμίσζεο, κε έθπησζε 50%. Ζ IBM ζα πξνβαίλεη ζε κηα άκεζε επηζηξνθή ρξεκάησλ ζηνλ
Πειάηε.
Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ιεπηώλ
ζε έλα ζπκβαηηθό κήλα, κείνλ ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα, δηαηξνύκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην ζπκβαηηθό κήλα.
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Παξάδεηγκα: Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 250 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζπκβαηηθνύ κήλα
ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 250 ιεπηά Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.950 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 99,4% δηαζεζηκόηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα

πλνιηθή δηάξθεηα πκβαηηθνύ Μήλα = 43.200 ιεπηά

εκαληηθό: Οη παξόληεο Όξνη Υξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ησλ παξόλησλ Όξσλ Υξήζεο 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. ε 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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