IBM naudojimo sąlygos – su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos
„IBM Kenexa Talent Acquisition“
Naudojimo sąlygas (NS) sudaro šios IBM naudojimo sąlygos – su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos („Su
„SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos“) ir dokumentas „IBM naudojimo sąlygos – bendrosios sąlygos“ („Bendrosios
sąlygos“), pasiekiamos šiuo URL: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Atsiradus prieštaravimams, su „SaaS“ susijusios pasiūlymo sąlygos laikomos viršesnėmis už Bendrąsias sąlygas.
Klientas sutinka su šiomis NS, jeigu užsako, pasiekia ar naudoja „IBM SaaS“.
NS nustato IBM tarptautinės „Passport Advantage“ sutarties, IBM tarptautinės „Passport Advantage Express“
sutarties arba IBM tarptautinės pasirinktų „IBM SaaS“ pasiūlymų sutarties sąlygos, kiek jos taikomos, („Sutartis“)
ir kartu su NS sudaro visą sutartį.

1.

„IBM SaaS“
Šiems „IBM SaaS“ pasiūlymams taikomos šios Ypatingosios „SaaS“ pasiūlymo sąlygos:
●

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard“

●

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud“

●

„IBM Kenexa BrassRing Additional Language“

●

„IBM Kenexa Lead Manager“

●

„IBM Kenexa Client Success Services“
●

„IBM Kenexa Client Success Global Support Center Named Resource“

●

„IBM Kenexa Client Success Global Support Center and Project Work“

●

„IBM Kenexa Client Success Manager Dedicated“

●

„IBM Kenexa Client Success Priority Ticket Routing“

●

„IBM Kenexa BrassRing Event Manager“

●

„IBM Kenexa BrassRing Agency“

●

„IBM Kenexa BrassRing Custom Approval Workflow“

●

„IBM Kenexa BrassRing Basic Talent Gateway“

●

„IBM Kenexa BrassRing Local Talent Gateway“

●

„IBM Kenexa BrassRing Global Talent Gateway“

●

„IBM Kenexa BrassRing Talent Gateway Additional Language“

●

„IBM Kenexa BrassRing Form“

●

„IBM Kenexa BrassRing Community Gateway“

●

„IBM Kenexa BrassRing Talent Gateway Questionnaire“

●

„IBM Kenexa BrassRing Migrate Form to Enhanced Layout“

●

„IBM Kenexa BrassRing SMS Messaging“

●

„IBM Kenexa BrassRing Background Check“

●

„IBM Kenexa BrassRing Job Posting Aggregator“

●

„IBM Kenexa BrassRing Additional Agency“

●

„IBM Kenexa BrassRing Video Interviewing“

●

„IBM Kenexa BrassRing Work Opportunity Tax Credit“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Foundation Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API User (Recruiter/HM) Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Job Code Default Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Requisition Field Association Data Import“
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●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API New Hire Candidate Data Export“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Requisition Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Candidate Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Rehire Eligibility Check“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Talent Gateway Employee Profile Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Background Check/Assessment Vendor Custom Integration“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Foundation Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium User Data (Recruiter/Manager) Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Job Code Default Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Requisition Field Association Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium New Hire Candidate Data Export“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Requisition Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Candidate Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Rehire Eligibility Check“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Talent Gateway Employee Profile Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Background Check/Assessment Vendor Custom
Integration“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium BrassRing and Workday Integration“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud SAML 2.0 Single Sign On“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud RSA Encrypted Payload Web Service Single Sign On“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Export feed into Customer Data Warehouse“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Data Migration“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Deactivation – Export of Candidate Text Resumes“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Deactivation – Access Database Export“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Hiring Manager Simulation Training Package“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Recruiter Simulation Training Package“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Custom Simulation“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Administrator Tools for Super Users Instructor-led Webinar“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Custom 2-hour Instructor-led Webinar“

●

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud New User Fundamentals Instructor-led Webinar“

●

„IBM Kenexa Application to SAP Application Employee Central New Hire Connector“

●

„IBM Kenexa Application from SAP Application Employee Central Requisition Field Association
Connector“

●

„IBM Kenexa Application from SAP Application Employee Central Job Code Default Data
Connector“

●

„IBM Kenexa Application from SAP Application Employee Central Requisition Connector“

●

„IBM Kenexa Application to SAP Application Employee Central Rehire Check Connector“

●

„IBM Kenexa Application to/from Workday Connector Services“

●

„IBM Kenexa Application from Workday Foundation Connector“

●

„IBM Kenexa Application to Workday New Hire Connector“

●

„IBM Kenexa Application from Workday User Connector“

●

„IBM Kenexa Application from Workday Job Code Default Data Connector“
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2.

Mokesčio apskaičiavimas
„IBM SaaS“ parduodamas pagal šią mokesčių apskaičiavimo sistemą, kaip nurodyta Operacijų
dokumente:

3.

a.

Prieiga yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti „IBM SaaS“. Prieiga – tai teisės
naudoti „IBM SaaS“. Klientas turi gauti atskirą Prieigos teisę, kad galėtų „IBM SaaS“ naudoti
matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Sandorio
dokumente.

b.

Darbuotojas – tai matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įgyti „IBM SaaS“. Darbuotojas – tai
unikalus asmuo, dirbantis, gaunantis atlyginimą ar veikiantis Kliento organizacijos vardu, kuriam
suteikta arba nesuteikta prieiga prie „IBM SaaS“. Reikia įsigyti teises, pakankamas bendram
Darbuotojų skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento TSD arba Operacijų
dokumente.

c.

Įsipareigojima – tai matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti „IBM SaaS“. Įsipareigojimas
apima specialistų ir (arba) mokymo paslaugas, susijusias su „IBM SaaS“. Reikia įsigyti teises, kurių
pakaktų kiekvienam Įsipareigojimui padengti.

d.

Egzempliorius yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti „IBM SaaS“. Egzempliorius
yra prieiga prie konkrečios „IBM SaaS“ konfigūracijos. Reikia įsigyti pakankamas teises, skirtas
kiekvienam „IBM SaaS“ Egzemplioriui pasiekti ir naudoti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento
Operacijų dokumente.

Mokesčiai ir sąskaitų išrašymas
Už „IBM SaaS“ mokėtina suma nurodyta Operacijų dokumente.

3.1

Daliniai mėnesio mokesčiai
Dalinis mėnesio mokestis, kaip nurodyta Operacijų dokumente, gali būti nustatomas proporcingai.

3.2

Nustatymas
Nustatymo išlaidos nurodomos Sandorio dokumente.

3.3

Pagal poreikį
Už parinktis pagal poreikį sąskaitos bus išrašomos tą mėnesį, kai Klientas naudoja parinktį pagal poreikį
Sandorio dokumente nustatytu tarifu.

3.4

Mokesčiai už perviršį
Jei faktinis „IBM SaaS“ naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, Klientas bus
apmokestintas už perviršį, nustatytą pagal Operacijų dokumentą.

4.

Terminas ir atnaujinimo galimybės
„IBM SaaS“ naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą prie
„IBM SaaS“, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar „IBM SaaS“ atnaujinama automatiškai, nuolat
pratęsiant, ar nutraukiama pasibaigus terminui.
Atnaujinant automatiškai, jei Klientas nepateikia prašymo neatnaujinti raštu mažiausiai prieš 90 dienų iki
termino galiojimo pabaigos datos, „IBM SaaS“ automatiškai atnaujinama TSD nurodytam laikotarpiui.
Naudojant nuolat, „IBM SaaS“ bus nuolat pasiekiama skaičiuojant mėnesiais, kol Klientas prieš 90 dienų
raštu pateiks pranešimą apie nutraukimą. Praėjus šiam 90 dienų laikotarpiui, „IBM SaaS“ bus pasiekiama
iki kalendorinio mėnesio pabaigos.

5.

Techninis palaikymas
Jei taikoma, Prenumeratos laikotarpiu, teikiamas „IBM SaaS“ pasiūlymo ir Įgalinimo programinės įrangos
pagrindinis klientų palaikymas. Išsamią informaciją apie galimą techninį ir klientų palaikymą galite rasti
apsilankę http://www.ibm.com/software/support/kenexa/suite.html.
Sudėtingumo lygiai, aprašai ir atsako laiko tikslai apibrėžti tolesnėje lentelėje:
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Sudėtingumo
lygis

5.1

Sudėtingumo lygio apibrėžimas

Atsakymo laiko
tikslai palaikymo
valandomis

1

Kritinis poveikis verslui / neveikianti paslauga:
Neveikia svarbi verslo funkcija arba sugedusi svarbi sąsaja. Paprastai yra
nutrūkimas gamybos aplinkoje, turintis didelį poveikį Kliento operacijoms. Ši
padėtis reikalauja neatidėliotino sprendimo.

Per 1 val.

2

Pastebimas poveikis verslui:
Itin apribotas paslaugos priemonės arba funkcijos naudojimas arba Klientas
gali nespėti atlikti darbo iki svarbaus nustatyto termino.

Per 2 valandas

3

Nedidelis poveikis verslui:
Nurodo, kad paslaugą ar funkciją galima naudoti ir nėra kritinio poveikio
operacijoms.

4

Minimalus poveikis verslui:
Užklausa arba ne techninio pobūdžio užklausa.

Per 1 darbo dieną

Per dvi darbo
dienas

Atsarginės kopijos
Pagrindinis informacijos atsarginių kopijų kūrimo tikslas yra padėti IBM pateikti Klientui skubų duomenų
atkūrimą, jei „IBM SaaS“ nebebūtų galima naudoti dėl aparatūros ar aplinkos įtakos. IBM oficialios
atsarginių kopijų kūrimo procedūros apima kasdienes diferencialų arba papildančiąsias atsargines
kopijas, savaitines pilnas atsargines kopijas ir mėnesines pilnas atsargines kopijas. Atsarginės kopijos
keičiamos nuotoliniu būdu kaip avarinio atkūrimo plano dalis.

5.2

Neatkuriamos klaidos
Jei IBM negali atkurti Kliento praneštos klaidos, šiai klaidai bus priskirtas Sudėtingumo lygis vienu
žemesnis nei jis būtų priskirtas tuo atveju, jei klaidą būtų galima atkurti. IBM kartu su Klientu bandys
atkurti klaidą ir, jei pavyks tai padaryti, bus priskirtas atitinkamas Sudėtingumo lygis.

6.

„IBM SaaS“ pasiūlymo papildomos sąlygos

6.1

Ne gamybos aplinka
„Ne gamybos“ reiškia, kad „IBM SaaS“ galima naudoti Kliento vidiniams ne gamybos veiksmams atlikti,
pvz., tikrinimą, parengimą, kokybės užtikrinimo veiksmus ir (arba) viduje naudojamų „IBM SaaS“ priedų ar
plėtinių kūrimą, naudojant paskelbtas taikomųjų programų programavimo sąsajas. Klientas neturi teisės
naudoti jokios „IBM SaaS“ dalies bet kokiais kitais tikslais, jei nėra įsigijęs atitinkamų gamybos teisių.

6.2

Normatyviniai duomenys
Nepaisant galimų prieštaravimų, normatyvinių tyrimų, analizės ir ataskaitų teikimo tikslais IBM gali
išsaugoti ir naudoti Kliento pagal šias NS IBM pateiktą turinį bendruoju, anoniminiu formatu (t. y., kad
Kliento nebūtų galima atpažinti kaip slaptos informacijos šaltinio ir kad būtų pašalinta atskirus darbuotojus
ir (arba) pareiškėjus identifikuojanti informacija). Šio skyriaus sąlygos galios ir po operacijos nutraukimo
ar pasibaigimo.

6.3

Kliento duomenų grąžinimas arba pašalinimas
Gavusi raštišką Kliento prašymą ir nutraukusi šias NS arba Sutartį ar pasibaigus jų galiojimui, IBM,
laikydamasi atsarginių kopijų kūrimo ir išsaugojimo politikos, sunaikins arba grąžins Klientui Asmeninius
duomenis, pasiekiamus „IBM SaaS“.

6.4

Duomenų rinkimas
Klientas sutinka, kad IBM gali naudoti slapukus ir sekimo technologijas rinkti informacijai, susijusiai su
naudojimu, nustatyti vartotojo privilegijas ir suteikiamas įrankių funkcijas. Šie slapukai panaikinami
atsijungus nuo įrankio. Kai reikalaujama pagal taikomą teisę, Klientas turi pranešti vartotojams ir gauti jų
sutikimą visiems anksčiau išvardytiems veiksmams atlikti.
IBM naudoja nenuolatinius, šifruotus seanso slapukus, skirtus seanso ID (autentifikavimui). Seanso
slapukuose laikomi vartotojo kliento ID ir vartotojo ID seanso kintamieji. Slapukai yra pagrįsti seansu ir
laikomi naršyklės atmintyje, nerašomi į diską. Vartotojui atsijungus arba pasibaigus seanso galiojimo
laikui, baigsis ir slapuko galiojimo laikas. Šiuos slapukus interpretuojame kaip pirmosios šalies seanso
slapukus, kurie yra būtini teikiant Kliento pageidaujamą „IBM SaaS“. Klientas atsakingas už tai, kad
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pateiktų paketo vartotojams tikslią informaciją apie slapukų naudojimą Kliento IBM tvarkomoje svetainėje
(-se).

6.5

Vartotojas svečias
Vartotojas svečias – tai „IBM SaaS“ Vartotojas, kuriam Klientas suteikė teisę pasiekti „IBM SaaS“, kad
galėtų keistis duomenimis su Klientu arba naudoti „IBM SaaS“ Kliento vardu. Norint pasiekti ir naudoti
„IBM SaaS“, Kliento Vartotojams svečiams gali reikėti sudaryti IBM pateiktą internetinę sutartį. Klientas
yra atsakingas už šiuos Vartotojus svečius, įskaitant, bet neapsiribojant, a) bet kokius su „IBM SaaS“
susijusius Vartotojų svečių reikalavimus, b) bet kokį šių Vartotojų svečių netinkamą „IBM SaaS“
naudojimą.

6.6

Kliento darbuotojų skaičiaus padidėjimas
Klientas pripažįsta, kad privalo išlaikyti pakankamas Darbuotojų teises, atsižvelgiant į Kliento įmonėje
dirbančių darbuotojų skaičių. IBM gali kasmet patikrinti Kliento teises prenumeratos laikotarpiu ir (arba)
per 30 dienų po bet kokios susijungimo, įsigijimo ar kito panašaus sandorio. Klientas raštu informuos IBM
apie esamą Darbuotojų skaičių. Jeigu faktinis Darbuotojų skaičius viršija Kliento TSD nurodytą skaičių
daugiau nei dešimt procentų (10 %), Klientas privalo apie tai pranešti IBM.
IBM taikys perviršio mokestį už likusį matavimo laikotarpį, atsižvelgiant į bet kokias išplėstas „IBM SaaS“
teises, jei Klientas nepasididins teisių. Jeigu faktinis Darbuotojų skaičius yra mažesnis nei TSD nurodytos
Kliento teisės, jokie grąžinimai arba kreditai negalimi.

6.7

Draudžiamas naudojimas
Toliau nurodytą naudojimą draudžia „Microsoft“:
Jokio didelės rizikos naudojimo: Klientas negali „IBM SaaS“ naudoti jokioje taikomojoje programoje ir
jokioje situacijoje, kai „IBM SaaS“ triktis gali sukelti mirtį ar sunkiai fiziškai sužeisti bet kokį asmenį, taip
pat sukelti didelę fizinę žalą ar žalą aplinkai („Didelės rizikos naudojimas“).
Didelės rizikos naudojimo pavyzdžiai apima neapsiribojant: orlaivį ar kitas masinio žmonių gabenimo
priemones, branduolinius arba cheminius įrenginius, gyvybės palaikymo sistemas, implantuojamą
medicinos įrangą, motorines transporto priemones ar ginkluotės sistemas. Didelės rizikos naudojimas
neapima „IBM SaaS“ naudojimo administraciniais tikslais, konfigūravimo duomenims, inžinerijos ir (arba)
konfigūravimo įrankiams ar kitoms ne valdymo taikomosioms programoms saugoti, kai jų triktis negali
sukelti mirties, sužeisti ar padaryti rimtos fizinės arba aplinkosauginės žalos. Šios ne valdančios
taikomosios programos gali komunikuoti su valdančiomis programomis, bet jos neturi būti tiesiogiai ar
netiesiogiai atsakingos už valdymo funkciją.

6.8

„IBM SaaS“ vartotojo profilio informacija
Kiek tai susiję su Kliento „IBM SaaS“ naudojimu, Klientas supranta ir sutinka, kad: (i) „IBM SaaS“
Vartotojo profilyje „IBM SaaS“ Vartotojas gali skelbti „IBM SaaS“ Vartotojo vardus ir pavardes, pareigas,
įmonės pavadinimą ir nuotraukas („Profilis“) ir šį Profilį gali peržiūrėti kiti „IBM SaaS“ Vartotojai ir
(ii) Klientas bet kada gali pareikalauti pataisyti arba pašalinti „IBM SaaS“ Vartotojo Profilio informaciją iš
„IBM SaaS“ ir ši Profilio informacija bus pataisyta arba pašalinta, tačiau duomenis pašalinus, prieiga prie
„IBM SaaS“ gali tapti negalima.

6.9

Duomenų apdorojimas
Visose ES šalyse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje atliekamoms operacijoms
taikomos šios sąlygos:
Klientas sutinka, kad IBM gali apdoroti Turinį, įskaitant bet kuriuos Asmens duomenis, už šalies ribų šiose
šalyse: Anglijoje, Indijoje, Airijoje ir JAV.
Klientas taip pat sutinka, kad, atsižvelgdama į konkrečią Kliento paslaugos palaikymo struktūrą, IBM gali
apdoroti Turinį, įskaitant bet kokius Asmens duomenis, už šalies ribų šiose papildomose šalyse:
Australijoje, Brazilijoje, Honkonge, Ispanijoje, JAE, Japonijoje, Kanadoje, Kinijoje, Lenkijoje, Lotynų
Amerikoje, Meksikoje, Naujojoje Zelandijoje, Nyderlanduose, Pietų Afrikoje, Prancūzijoje, Singapūre,
Suomijoje, Švedijoje ir Šveicarijoje.
Klientas sutinka, kad IBM pranešusi gali keisti šį šalių sąrašą, pagrįstai nustačius, kad tai būtina teikiant
„IBM SaaS“.
Kai perduodant EEE arba Šveicarijos gyventojų asmens duomenis netaikomos IBM JAV–ES ir JAV–
Šveicarijos „Saugaus uosto“ susitarimo nuostatos, šalys arba atitinkamos jų susijusios įmonės gali
sudaryti atskiras standartines nemodifikuotas ES tipinių sąlygų sutartis, remdamiesi EB sprendimu
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2010/87/ES, pašalinę neprivalomus punktus. Visi ginčai ar atsakomybė, kylanti dėl šių sutarčių, net jei jas
sudarė susijusios įmonės, šalių bus sprendžiami taip, tarsi tarp šių šalių kilęs ginčas ar atsakomybė būtų
apibrėžti šios Sutarties sąlygose.

6.10

Išvestinės naudojimosi vietos
Kai taikoma, mokesčiai yra pagrįsti vieta (-omis), kurią (-ias) Klientas nurodo kaip „IBM SaaS“ naudojimo
vietą. IBM taikys mokesčius remdamasi pateikiant „IBM SaaS“ užsakymą kaip pagrindinę naudojimo vietą
nurodytą įmonės adresą, nebent Klientas pateiks IBM papildomos informacijos. Klientas yra atsakingas
už tokios informacijos atnaujinimą ir IBM informavimą apie visus pakeitimus.
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IBM naudojimo sąlygos – „IBM SaaS“ specifikacija
A priedas
1.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud“ – tai keičiamo masto internetinė taikomoji programa, padedanti
darbdaviams ir samdos įmonėms centralizuoti ir tvarkyti talentų samdymo procesą keliuose įmonės
skyriuose ir vietose.
Bazinio pasiūlymo funkcijos:

2.

●

Darbo paraiškų kūrimas ir publikavimas

●

Šaltinių paieška

●

„Talent Gateways“, skirta kandidatų darbo paieškoms ir prašymams pateikti

●

Prašymų ir darbo srauto stebėjimas

●

Kandidatų patikrinimas

●

Patvirtinimo lygiai, siekiant palengvinti pasirinkimo procesus

●

Standartinės ir specialios ataskaitų teikimo galimybės

●

Socialinės medijos sąsajos ir mobiliosios technologijos

●

Prekės ženklų valdymo galimybės (pvz., įmonės logotipai ir spalvos)

●

Vienos gamybos vietos ir vienos ne gamybos vietos teisės

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard“
„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard“ – tai keičiamo masto internetinė taikomoji programa,
padedanti darbdaviams ir samdos įmonėms centralizuoti ir tvarkyti talentų samdymo procesą keliuose
įmonės skyriuose ir vietose. Ši „IBM SaaS“ bus teikiama ir ne gamybos, ir gamybos aplinkose.
„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard SaaS“ pasiūlymą sudaro šie komponentai:
a.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud“ – tai keičiamo masto internetinis įrankis, padedantis
darbdaviams ir samdos įmonėms centralizuoti ir tvarkyti talentų samdymo procesą keliuose įmonės
skyriuose ar vietose. Bazinio pasiūlymo funkcijos:

b.

(1)

Darbo paraiškų kūrimas ir publikavimas

(2)

Šaltinių paieška

(3)

„Talent Gateways“, skirta kandidatų darbo paieškoms ir prašymams pateikti

(4)

Prašymų ir darbo srauto stebėjimas

(5)

Kandidatų patikrinimas

(6)

Patvirtinimo lygiai, siekiant palengvinti pasirinkimo procesus

(7)

Standartinės ir specialios ataskaitų teikimo galimybės

(8)

Socialinės medijos sąsajos ir mobiliosios technologijos

(9)

Prekės ženklų valdymo galimybės (pvz., įmonės logotipai ir spalvos)

„IBM Kenexa Onboard on Cloud“
„IBM Kenexa Onboard on Cloud“ – tai prijungimo sprendimas, užtikrinantis ryšį tarp prašymų
apdorojimo ir įdarbinimo pradžios. Bazinio pasiūlymo funkcijos:
(1)

Integravimas su „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“

(2)

Pasveikinimo turinio pateikimas (pvz., vaizdo įrašo, žiniatinklio turinio, vaizdų), atsižvelgiant į
darbo / naujos samdos duomenis

(3)

Sąlyginiai darbo srautai

(4)

Galimybė tinkinti frančizei / prekės ženklo valdymui

(5)

Iš anksto konfigūruotas integravimas su Vidaus saugumo departamentu, skirtas, „E-Verify“
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(6)

Iš anksto konfigūruotas „Work Opportunity Tax Credit“ integravimas, bendradarbiaujant su
„Ernst and Young“

(7)

El. parašas

(8)

Banko kodo patikrinimas

(9)

Galimybė įkelti priedus

(10) Dokumentų kūrimas, laikymas ir eksportavimas
(11) Pasiekiamumas 20 kalbų
(12) Formų biblioteka (pvz., federalinių ir valstijų išskaičiuojamojo mokesčio formos)
(13) Galimybė naudoti trečiosios šalies patvirtinimą (pvz., notaro)
(14) I-9 formos 2 skyriaus patvirtinimas
(15) I-9 formos kvito funkcija
(16) Paleidžiami pranešimai

3.

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“
„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“ – tai keičiamo masto taikomoji programa, padedanti
centralizuoti ir tvarkyti talentų samdymo procesą keliuose įmonės skyriuose ir vietose. Bazinio pasiūlymo
funkcijos:
●

Darbo paraiškų kūrimas ir publikavimas

●

Šaltinių paieška

●

„Talent Gateways“, skirta kandidatų darbo paieškoms ir prašymams pateikti

●

Prašymų ir darbo srauto stebėjimas

●

Kandidatų patikrinimas

●

Patvirtinimo lygiai, siekiant palengvinti pasirinkimo procesus

●

Standartinės ir specialios ataskaitų teikimo galimybės

●

Socialinės medijos sąsajos ir mobiliosios technologijos

●

Prekės ženklų valdymo galimybės (pvz., įmonės logotipai ir spalvos)

●

Vienos gamybos vietos ir vienos ne gamybos vietos teisės

4.

„IBM Kenexa“ pagrindiniai priedai – pasirinktinių prenumeratų pasiūlymai

4.1

„IBM Kenexa BrassRing Additional Language“
„IBM Kenexa BrassRing“ pateikiama anglų kalba. Ši priemonė suteikia papildomą samdos įmonės
sąsajos kalbą ir daugiau galimybių, nei teikia viena kalba.

4.2

„IBM Kenexa Lead Manager“
„IBM Kenexa Lead Manager“ yra priedo funkcija, kurią galima naudoti su „IBM Kenexa Talent Acquisition
BrassRing“ ir „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard“. „IBM Kenexa Lead Manager“
integruoja „IBM Marketing Cloud“ debesų kompiuterija pagrįstą skaitmeninės rinkodaros platformą, kuri
palaiko įvairiakanalę rinkodarą ir potencialių klientų vadybą, kad Klientas galėtų rasti ir ugdyti
talentingiausius darbuotojus, sukurti ryšius su kandidatais ir plėtros sistemą.
„IBM Kenexa Lead Manager“ funkcijos suteikia šias galimybes:
●

kurti galimų klientų paraiškų telkinį ieškodami vidiniuose ir išoriniuose duomenų šaltiniuose;

●

bendrauti su organizacijomis per nukreipimo puslapius ir bendruomenes;

●

kurti prekių ženklų nukreipimo puslapius ir automatinius el. laiškų šablonus bei darbo srautus.

„IBM Marketing Cloud“ funkcijos apima šias galimybes:
●

kontaktų sąrašo kūrimą / saugojimą;

●

užklausų sąrašo kūrimą / saugojimą;

●

el. laiškų šablonų kūrimą;

●

nukreipimo puslapių kūrimą;

●

ataskaitų kūrimą;
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●

automatinių atsakymų generavimą;

●

automatinių Programų kūrimą;

●

A/B testavimo atlikimą;

●

potencialaus kliento vertinimą pagal kriterijus;

●

el. pašto įžvalgų generavimą;

●

taikomųjų programų programavimo sąsajų (API) naudojimą (API naudojimą riboja šio pasiūlymo
integravimas);

●

išorinio turinio (vaizdų / techninės dokumentacijos) saugojimą;

●

Duomenų bazės kūrimą arba importavimą. Galima sukurti atskirą duomenų bazę, kurią
integruodamas „IBM Kenexa Lead Manager“ Klientas galės naudoti kandidatų informacijai laikyti.
Vienam Klientui pasiekiama tik viena duomenų bazė ir ją galima naudoti tik kandidatų įdarbinimo
tikslais. Papildomos duomenų bazės bus panaikintos.

Anksčiau minėta funkcija leidžia:
●

Kurti ir pristatyti užsakymus
Ši žiniatinklyje veikianti redagavimo priemonė leidžia Klientui kurti ir redaguoti pranešimo turinį,
suteikia nurodant ir spustelėjant valdomą saitų stebėjimo prieigą, pritaikymo asmeniniams
poreikiams ir dinaminio turinio funkcijas.

●

Išplėstinis segmentavimas
Ši funkcija leidžia Klientui taikyti pagal kontaktus, atsižvelgiant į jų veiksmus, profilį ir nuostatų
duomenis.

●

Automatizuotos kampanijos
Naudodamas vizualinės kampanijos kūrimo priemonę, Klientas gali kurti rinkodaros programas (nuo
paprastos laiškų siuntinėjimo strategijos (angl. „drip strategy“) kampanijos iki sudėtingų, įvairių
poveikio priemonių kampanijų). Siųskite automatizuotus pranešimus, kai potencialūs klientai veikia
sistemoje arba atlieka tam tikrą veiksmą, naudodami brandinimo (angl. „nurture“) kampanijas,
pagrįstas individualiu kiekvieno potencialaus kliento veiksmu.

●

vertinimą;
Klientas gali reitinguoti potencialius klientus pagal pirkimo kriterijus, demografinius duomenis ir
elgesį, pavyzdžiui, apsilankymą svetainėje, formų pateikimą ir sąveiką su pranešimais arba pagal
nuo laiko priklausančius komponentus, įskaitant naujumą ir dažnumą. Kai kontaktas surenka tam
tikrą skaičių balų, rinkodaros automatizavimo funkcijos nukreipia jį atitinkamu keliu.

●

Nukreipimo puslapiai ir žiniatinklio formos
Klientas gali kurti ir skelbti nukreipimo puslapius ir žiniatinklio formas, fiksuojančias apklausos
informaciją, kurią galima panaudoti tinkintiems puslapiams kurti.

●

Ataskaitos
Suteikia daugiau nei 80 tinkinamų ataskaitų, apimančių įvairius rinkodaros kanalus, įskaitant el.
laiškų kampanijas, socialinius tinklus ir mobiliuosius įrenginius.

●

Potencialių klientų vadyba
Klientas gali tvarkyti ir vertinti potencialius klientus.

Šios „IBM Marketing Cloud“ funkcijos nepalaikomos „IBM Kenexa Lead Manager“ ir Klientas negali jų
naudoti ar pasiekti:
●

taikymas pagal geografinę vietą;

●

„Microsoft Excel“ priedas;

●

sąryšinės lentelės;

●

pirminiai sąrašai;

●

neįtraukiamų el. pašto adresų sąrašai;

●

FTP;

●

mobilieji „push“ pranešimai;
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●

operacija XML/SMTP.

5.

Nustatymo ir Nustatymo pagal poreikį pasiūlymai

5.1

„IBM Kenexa BrassRing Event Manager“
„IBM Kenexa BrassRing Event Manager“ padeda samdos įmonėms kurti ir automatizuoti sudėtingų
samdos įvykių planavimo procesą, įskaitant savarankišką kandidatų planavimą, renginių tvarkaraščių
paruošimą ir renginių suvestinės duomenis, spartų atsiliepimų apie didelius samdos renginius apdorojimą.

5.2

„IBM Kenexa BrassRing Agency“
„IBM Kenexa BrassRing Agency“ leidžia tvarkyti agentūros samdos įmonių prieigą prie „IBM Kenexa
BrassRing on Cloud“ ir jį naudoti. Klientas gali stebėti ir tvarkyti informaciją apie kiekvieną agentūrą,
įskaitant tiekėjų mokesčius, efektyvumą, persiuntimo teises, pastabas ir pokalbius, sutartis ir kandidatų
būsenas.

5.3

„IBM Kenexa BrassRing Additional Agency“
„IBM Kenexa BrassRing Additional Agency“ suteikia papildomą „IBM Kenexa BrassRing Agency“
egzempliorių.

5.4

„IBM Kenexa BrassRing Custom Approval Workflow“
„IBM Kenexa BrassRing Custom Approval Workflow“ įgalina iš anksto nustatytas taisykles, leidžiančias
automatiškai sukurti kiekvienam darbuotojo paraiškos prašymui ar formai tinkančią patvirtinimo grandinę.
Taisyklių susiejimas reguliuoja kiekvieno sietino pareiškimo ar formos patvirtinimo procesą. „IBM Kenexa
BrassRing Custom Approval Workflow“ naudoja hierarchinę organizacijos struktūrą, saugomą Kliento
išorinėje sistemoje, kad organizacijos ataskaitų ryšiai būtų nuolat atnaujinami, ir gali būti automatiškai
reguliuojami, atsižvelgiant į organizacijos keitimus, remiantis atnaujinimais siunčiamais XML vartotojo
informacijos santraukoje.

5.5

„IBM Kenexa BrassRing Basic Talent Gateway“
„IBM Kenexa BrassRing Basic Talent Gateway“ vidiniai Kliento vartotojai gali naudoti, kai reikia įtraukti
kandidatą arba kontaktinį asmenį.

5.6

„IBM Kenexa BrassRing Local Talent Gateway“
„IBM Kenexa BrassRing Local Talent Gateway“ pateikia konfigūraciją konkrečia Kliento pasirinkta kalba.

5.7

„IBM Kenexa BrassRing Global Talent Gateway“
„IBM Kenexa BrassRing Global Talent Gateway“ leidžia Klientui pristatyti laisvas darbo vietas keliomis
kalbomis ir keliuose regionuose viename portale. Ši funkcija leidžia Klientui konfigūruoti svetainę, kad
kandidatai galėtų pasirinkti savo kalbą, arba atpažinti pageidaujamą vartotojo naršymo kalbą ir atitinkamai
pateikti svetainę.

5.8

„IBM Kenexa BrassRing Talent Gateway Additional Language“
„IBM Kenexa BrassRing Talent Gateway“ pateikiama anglų kalba, o ši funkcija suteikia papildomą kalbų
paketą.

5.9

„IBM Kenexa BrassRing Form“
„IBM Kenexa BrassRing Form“ – tai dokumentas, leidžiantis stebėti ir rinkti informaciją iš kandidato arba
informaciją apie jį, kuri nėra surinkta kandidato įraše arba prašyme, pvz., kontaktinę informaciją,
įdarbinimo, išsilavinimo duomenis, darbo pokalbio vertinimą ar pasiūlymo informaciją.
Formas galima naudoti kartu su „IBM Kenexa BrassRing Basic“, „Local“ arba „Global Talent Gateway“
kandidatų prašymų apdorojimu ir (arba) pateikti samdos specialistams, kad būtų užbaigti konkretūs
veiksmai samdos metu. Formas galima kurti arba atnaujinti per „Rules Automation Manager RAM“
paleidiklius.

5.10

„IBM Kenexa BrassRing Community Gateway“
„IBM Kenexa BrassRing Community Gateway“ – sąsaja, kuri sukonfigūruota darbdaviams ir kandidatams
teikti kūrybišką, bendradarbiaujančią ir interaktyvią ryšių bendruomenę su keturiomis skirtingomis modulio
pasirinktimis. „IBM Kenexa BrassRing Community Gateway“ suteikia šiuos keturis modulių įrankius:
●

Šaltinis

●

Skelbimas
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5.11

●

Kontaktai

●

RSS informacijos santrauka

„IBM Kenexa BrassRing Talent Gateway Questionnaire“
„IBM Kenexa BrassRing Talent Gateway Questionnaires“ (GQ) – internetinės programos, kurios palaiko
klausimų skirstymą ir pateikia sudėtingiausius klausimus. Šios programos gali būti sukurtos pagal sąsają
arba darbo vietą (taip darbo vietos turės savo pasirinktinius darbo srautus), o kandidatai gali kandidatuoti
į darbo vietą nekurdami „IBM Kenexa BrassRing Basic“, „Local“ arba „Global Talent Gateway“ profilio ir
nesiregistruodami. GQ gali apimti papildomus veiksmus, pvz., įvertinimą, išankstinį patikrinimą, biografijos
patikros duomenų surinkimą, EEO duomenų surinkimą ir darbo galimybių mokesčių kredito valdymą.

5.12

„IBM Kenexa BrassRing Migrate Form to Enhanced Layout“
„IBM Kenexa BrassRing Migrate Form to Enhanced Layout“ suteikia galimybę koreguoti turimų formų
išdėstymo formatavimą įtraukiant stulpelių ir (arba) skirstant klausimus pagal atsakymus.

6.

„IBM Kenexa Application to/from SAP Connector Services“
Toliau nurodytos sąrankos ryšio paslaugos galimos įsigijus „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“
arba „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard“, jei jau Klientas turi „SAP SuccessFactors
Employee Central“ arba „SAP HANA Services“ licencijas:

6.1

6.2

„IBM Kenexa Application to SAP Application Employee Central New Hire Connector“
a.

Kandidatui užbaigus prijungimo procesą, „New Hire“ kandidatai bus siunčiami iš „IBM Kenexa
Talent Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on
Cloud“ į „SAP SuccessFactors Employee Central“.

b.

Sukuria naują naujo samdymo darbuotojo įrašą „SAP Success Factors Employee Central“ arba
atnaujina seną įrašą.

„IBM Kenexa Application from SAP Application Employee Central Requisition Field
Association Connector“
Paraiškos laukų sąsajos duomenys bus importuoti į „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM
Kenexa BrassRing OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“, po to „SAP SuccessFactors
Employee Central“ atnaujins ir papildys šiuos duomenis.

6.3

„IBM Kenexa Application from SAP Application Employee Central Job Code Default Data
Connector“
Darbo kodo numatytieji duomenys bus importuoti į „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM
Kenexa BrassRing OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“, po to „SAP SuccessFactors
Employee Central“ bus sukurti ir sinchronizuoti darbai ir atnaujinami bei papildomi šie duomenys.

6.4

„IBM Kenexa Application from SAP Application Employee Central Requisition
Connector“
Paraiškos duomenys bus paleisti, kai „SAP SuccessFactors Employee Central“ bus laisvų darbo vietų ir
duomenys bus importuoti į „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing
OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“ iš „SAP SuccessFactors Employee Central“, po to
atnaujinami ir papildomi pagal paraiškas.

6.5

„IBM Kenexa Application to SAP Application Employee Central Rehire Check Connector“
Paraiškos teikimo proceso metu „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing
OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“ susijungs su „SAP SuccessFactors Employee Central“,
patikrins ankstesnį kandidatų užimtumo statusą ir tai, ar jie tinkami samdyti pakartotinai, atsižvelgiant į
nutraukimo kodą. Jei kandidatas anksčiau samdytas nebuvo, „SAP SuccessFactors Employee Central“
grąžins būseną „no match“ (nėra atitikimų).

6.6

„IBM Kenexa Application to/from Workday Connector Services“
„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing OnBoard“ arba „IBM Kenexa
BrassRing on Cloud“ jungtys pasiekiamos Klientams, kurie turi „Workday Human Resource Information
System“ (HRIS) licencijas.
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6.7

„IBM Kenexa Application from Workday Foundation Connector“
Fondo duomenys bus importuoti į „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing
OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“ iš „Workday HRIS“, vėliau šie duomenys naujinami ir
papildomi.

6.8

6.9

6.10

„IBM Kenexa Application to Workday New Hire Connector“
●

Baigus naujų samdinių prijungimą, duomenys apie juos siunčiami iš „IBM Kenexa Talent Acquisition
BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“ į „Workday
HRIS“.

●

Sukuria naujo samdomo darbuotojo įrašą „Workday HRIS“ arba atnaujina seną įrašą.

„IBM Kenexa Application from Workday User Connector“
●

Vartotojas bus importuotas į „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing
OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“ iš „Workday HRIS“, vėliau šie duomenys bus
naujinami ir papildomi.

●

Sukuria naują vartotojo įrašą arba atnaujina seną įrašą „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“,
„IBM Kenexa BrassRing OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“.

„IBM Kenexa Application from Workday Job Code Default Data Connector“
Darbo kodo numatytieji duomenys bus importuoti į „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM
Kenexa BrassRing OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“ iš „Workday HRIS“, kad būtų
sukurti ir sinchronizuoti darbai ir atnaujinami bei papildomi darbo kodo numatytieji duomenys.

7.

„IBM Kenexa Configuration Setup for HiredScore“
Norint nustatyti šią paslaugos funkciją, Klientas privalo turėti „HiredScore“ ir „IBM Kenexa Talent
Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“
licenciją.
Integravimas apima duomenų įžvalgos įrankių eksportavimus, RAM paleidimus ir patikros fone
integravimą, kurie nustatomi „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing
OnBoard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“.

8.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Foundation Data Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Foundation Data Import“ suteikia vieną (1) Bazinių duomenų
importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad Kliento bazinius duomenis
būtų galima įkelti į „BrassRing“. Baziniai duomenys – tai „BrassRing“ sistemos paraiškos arba kandidato
formose esantys pasirinktiniai išskleidžiamojo parinkčių sąrašo duomenys. Baziniai duomenys kartais
vadinami formos laukais ir Kliento HRIS sistemoje dažnai rodomi lentelėse.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

9.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“, rinkinio.

●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą tinklo tarnybą arba HTTP POST URL.

●

Papildantieji duomenys pateikiami nuolat, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 10 laukų.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API User (Recruiter/HM) Data Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API User (Recruiter/HM) Data Import“ suteikia vieną (1) Vartotojo
(Samdytojo / Įdarbinimo vadybininko) duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“
sklaidos kanalą, kad Kliento vartotojo duomenis būtų galima įkelti į „BrassRing“.
„BrassRing“ vartotojai taikomojoje programoje pirmiausia yra samdytojai ir įdarbinimo vadybininkai. Tai
asmenys, kurie prisijungę prie „BrassRing“ tvarko / perkelia kandidatus viso samdos proceso metu.
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Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

10.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“, rinkinio.

●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą tinklo tarnybą arba HTTP POST URL.

●

Papildantieji duomenys pateikiami nuolat, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Job Code Default Data Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Job Code Default Data Import“ suteikia vieną (1) darbo kodo
numatytųjų duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad Kliento
darbo kodo numatytuosius duomenis būtų galima įkelti į „BrassRing“.
„Job Code Default Data“ (JCDD) funkcija leidžia Klientui susieti numatytųjų verčių rinkinį su Darbo kodu.
Tai ypač naudinga, kai paraiškos (darbai) sukuriamos sistemoje, kurioje samdytojas / įdarbinimo
vadybininkas pasirenka Darbo kodą ir visi iš anksto nustatyti paraiškos laukai užpildomi automatiškai
pagal pasirinktą kodą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

11.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“, rinkinio.

●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą tinklo tarnybą arba HTTP POST URL.

●

Papildantieji duomenys pateikiami nuolat, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

●

Integruojant susiejami ne daugiau nei 25 laukai 1 Paraiškos šablone.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Requisition Field Association Data Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Requisition Field Association Data Import“ suteikia vieną (1)
paraiškos laukų sąsajos duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą,
kad Kliento paraiškos laukų sąsajos duomenis būtų galima įkelti į „BrassRing“.
Paraiškos laukų sąsaja leidžia pasirinkti pirminiame lauke parinktį ir nustatyti parinktis, galimas viename
arba keliuose paskesniuose antriniuose paraiškos formos laukuose.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

12.

●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą tinklo tarnybą arba HTTP POST URL.

●

Papildantieji duomenys pateikiami nuolat, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

●

Integruojant susiejami ne daugiau nei trys pirminiai laukai su 10 antrinių laukų kiekviename
pirminiame lauke.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API New Hire Candidate Data Export“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API New Hire Candidate Data Export“ suteikia vieną (1) naujai
įdarbinamo kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) HRIS sistemą sklaidos kanalą,
kad kandidato duomenis, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos
kandidato formoje pateiktą informaciją būtų galima eksportuoti į Kliento HRIS sistemą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Šis integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „BrassRing system to HRIS“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „BrassRing system to HRIS“, rinkinio.

●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.
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13.

●

API reikalaujama, kad XML duomenis Klientas turi gauti per Kliento pateiktą tinklo tarnybą arba
HTTP POST URL.

●

Papildantieji duomenys pateikiami nuolat, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 50 laukų.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Requisition Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Requisition Import“ suteikia vieną (1) paraiškos duomenų
importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad būtų galima importuoti
paraiškos duomenis į „BrassRing“ iš išorinės sistemos.
Paraiškos duomenys – tai bet kokia darbo paraiškoje esanti informacija, pavyzdžiui, darbo aprašas, darbo
numeris, departamentas.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

14.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“, rinkinio.

●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą tinklo tarnybą arba HTTP POST URL.

●

Papildantieji duomenys pateikiami nuolat, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 50 laukų 1 paraiškos šablone.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Candidate Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Candidate Import“ suteikia vieną (1) kandidato duomenų
importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad būtų galima importuoti
kandidato duomenis į „BrassRing“ iš išorinės sistemos.
Kandidato informacija – tai bet kokie su kandidatu susiję duomenys, pavyzdžiui, vardas ir pavardė,
adresas, ankstesnieji darbdaviai, išsilavinimas, įgūdžiai arba statusas, kurie tvarkomi Kliento HRIS arba
„BrassRing“ kandidato formoje.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

15.

●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą tinklo tarnybą arba HTTP POST URL.

●

Papildantieji duomenys pateikiami nuolat, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 50 laukų.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Rehire Eligibility Check“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Rehire Eligibility Check“ suteikia vieną (1) kandidato duomenų
eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) HRIS sistemą sklaidos kanalą, kad Kandidato duomenis,
susijusius su kandidatu, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos
kandidato formoje esančią informaciją būtų galima eksportuoti į Kliento HRIS sistemą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti Klientui per Kliento pateiktą HTTP POST URL.

●

Eksportavimo mechanizmas realiuoju laiku veikia, kai kandidatas perkeliamas į Kliento iš anksto
apibrėžtą „BrassRing“ Paleidimo HR būseną.

●

Galima eksportuoti su kandidatu ir paraiška susijusius duomenis.

Be to, „API Rehire Eligibility Check“ suteikia vieną (1) Formos duomenų rezultatų importavimo iš vienos
(1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, tai leidžia importuoti Kandidato formos duomenis į
„BrassRing“ iš išorinės sistemos.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.
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16.

●

API reikalaujama, kad XML duomenis reikia siųsti IBM per IBM pateiktą tinklo tarnybą arba HTTP
POST URL.

●

Rezultatai bus fiksuojami „BrassRing“ Kandidato formoje.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Talent Gateway Employee Profile Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Talent Gateway Employee Profile Import“ suteikia vieną (1)
darbuotojo profilio duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad
būtų galima iš anksto įvesti darbuotojo informaciją „BrassRing“ vidiniuose ir (arba) nuorodiniuose „Talent
Gateway“.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

17.

●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą tinklo tarnybą.

●

Papildantieji duomenys pateikiami nuolat, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Background Check/Assessment Vendor
Custom Integration“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Background Check/Assessment Vendor Custom Integration“
suteikia vieną (1) kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) tiekėjo sistemą sklaidos
kanalą, kad kandidato duomenis, susijusius su kandidatu, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir pan., bei
kitą „BrassRing“ sistemos kandidato formoje esančią informaciją būtų galima eksportuoti į tiekėjo sistemą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti Klientui per Kliento pateiktą HTTP POST URL.

●

Eksportavimo mechanizmas realiuoju laiku veikia, kai kandidatas perkeliamas į Kliento iš anksto
apibrėžtą „BrassRing“ paleidimo HR būseną.

●

Galima eksportuoti su kandidatu ir paraiška susijusius duomenis.

Be to, „IBM Kenexa BrassRing on Cloud API Background Check/Assessment Vendor Custom Integration“
suteikia vieną (1) formos duomenų rezultatų importavimo iš vienos (1) tiekėjo sistemos į „BrassRing“
sklaidos kanalą, kad galima būtų importuoti kandidato formos duomenis į „BrassRing“ iš tiekėjo sistemos.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

18.

●

Integruojant reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos dokumente.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą tinklo tarnybą arba HTTP POST URL.

●

Rezultatai bus fiksuojami „BrassRing“ Kandidato formoje.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Foundation Data Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Foundation Data Import“ suteikia vieną (1) Bazinių duomenų
importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad Kliento bazinius duomenis
būtų galima įkelti į „BrassRing“.
Baziniai duomenys – tai „BrassRing“ sistemos Paraiškos arba Kandidato formose esantys pasirinktiniai
išskleidžiamojo parinkčių sąrašo duomenys. Baziniai duomenys kartais vadinami formos laukais ir Kliento
HRIS sistemoje dažnai rodomi lentelėse.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“, rinkinio.

●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.
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19.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus
nepalaikomas.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 10 laukų.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium User Data (Recruiter/Manager)
Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium User Data (Recruiter/Manager) Import“ suteikia vieną (1)
vartotojo (samdytojo / įdarbinimo vadybininko) duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalą, kad Kliento vartotojo duomenis būtų galima įkelti į „BrassRing“.
„BrassRing“ vartotojai taikomojoje programoje pirmiausia yra samdytojai ir įdarbinimo vadybininkai. Tai
asmenys, kurie prisijungę prie „BrassRing“ tvarko / perkelia kandidatus viso samdos proceso metu.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

20.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“, rinkinio.

●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus
nepalaikomas.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Job Code Default Data Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Job Code Default Data Import“ suteikia vieną (1) darbo kodo
numatytųjų duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad Kliento
darbo kodo numatytuosius duomenis būtų galima įkelti į „BrassRing“.
„Job Code Default Data“ (JCDD) funkcija leidžia Klientui susieti numatytųjų verčių rinkinį su darbo kodu.
Tai ypač naudinga, kai paraiškos (darbai) sukuriamos sistemoje, kurioje samdytojas / įdarbinimo
vadybininkas pasirenka Darbo kodą ir visi iš anksto nustatyti paraiškos laukai užpildomi automatiškai
pagal pasirinktą kodą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“, rinkinio.

●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.

●

Integruojant susiejami ne daugiau nei 25 laukai 1 Paraiškos šablone.
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21.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Requisition Field Association Data
Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Requisition Field Association Data Import“ suteikia vieną (1)
paraiškos laukų sąsajos duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą,
kad Kliento paraiškos laukų sąsajos duomenis būtų galima įkelti į „BrassRing“.
Paraiškos laukų sąsaja leidžia pasirinkti pirminiame lauke parinktį ir nustatyti parinktis, galimas viename
arba keliuose paskesniuose antriniuose paraiškos formos laukuose.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

22.

●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus
nepalaikomas.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.

●

Integruojant susiejami ne daugiau nei 3 pirminiai laukai su 10 antrinių laukų kiekviename pirminiame
lauke.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium New Hire Candidate Data Export“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium New Hire Candidate Data Export“ suteikia vieną (1) naujai
įdarbinamo kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) HRIS sistemą sklaidos kanalą,
kad kandidato duomenis, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos
kandidato formoje pateiktą informaciją būtų galima eksportuoti į Kliento HRIS sistemą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

23.

●

Šis integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „BrassRing system to HRIS“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „BrassRing system to HRIS“, rinkinio.

●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu tabuliacijos žymėmis atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos Klientui per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 50 laukų.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Requisition Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Requisition Import“ suteikia vieną (1) paraiškos duomenų
importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad būtų galima importuoti
paraiškos duomenis į „BrassRing“ iš išorinės sistemos. Paraiškos duomenys – tai bet kokia darbo
paraiškoje esanti informacija, pavyzdžiui, darbo aprašas, darbo numeris ir departamentas.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“.

●

Integruotus specifinius duomenų laukus reikia pasirinkti iš privalomų ir kitų laukų, nurodytų
dokumento „IBM Common Integration Fields“ skyriuje „Customer HRIS to BrassRing“, rinkinio.

●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos IBM per FTP / SFTP procesą.
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24.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 50 laukų 1 Paraiškos šablone.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Candidate Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Candidate Import“ suteikia vieną (1) kandidato duomenų
importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad būtų galima importuoti
kandidato duomenis į „BrassRing“ iš išorinės sistemos.
Kandidato informacija – tai bet kokie su kandidatu susiję duomenys, pavyzdžiui, vardas ir pavardė,
adresas, ankstesnieji darbdaviai, išsilavinimas, įgūdžiai arba statusas, kurie tvarkomi Kliento HRIS arba
„BrassRing“ kandidato formoje.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

25.

●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus
nepalaikomas.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 50 laukų.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Rehire Eligibility Check“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Rehire Eligibility Check“ suteikia vieną (1) kandidato
duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) HRIS sistemą sklaidos kanalą, kad kandidato duomenis,
susijusius su kandidatu, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos
kandidato formoje esančią informaciją būtų galima eksportuoti į Kliento HRIS sistemą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu tabuliacijos žymėmis atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos Klientui per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

Be to, „IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Rehire Eligibility Check“ suteikia vieną (1) formos
duomenų rezultatų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad galima
būtų importuoti kandidato formos duomenis į „BrassRing“ iš išorinės sistemos.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus
nepalaikomas.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.
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●

26.

Rezultatai bus fiksuojami „BrassRing“ Kandidato formoje.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Talent Gateway Employee Profile
Import“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Talent Gateway Employee Profile Import“ suteikia vieną (1)
Darbuotojo profilio duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kad
būtų galima iš anksto įvesti darbuotojo informaciją „BrassRing Internal“ ir (arba) „Referral Talent
Gateways“.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

27.

●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus
nepalaikomas.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Background Check/Assessment
Vendor Custom Integration“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Background Check/Assessment Vendor Custom Integration“
suteikia vieną (1) kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) tiekėjo sistemą sklaidos
kanalą, kad kandidato duomenis, susijusius su kandidatu, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir pan., bei
kitą „BrassRing“ sistemos kandidato formoje esančią informaciją būtų galima eksportuoti į tiekėjo sistemą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu tabuliacijos žymėmis atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos Klientui per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus nepalaikomas.

Be to, „IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium Background Check/Assessment Vendor Custom
Integration“ suteikia vieną (1) formos duomenų rezultatų importavimo iš vienos (1) tiekėjo sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalą, kad galima būtų importuoti kandidato formos duomenis į „BrassRing“ iš
tiekėjo sistemos.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

28.

●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Turi būti pateikiami papildantieji duomenys, o visų duomenų įkėlimas ištrinant esamus
nepalaikomas.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.

●

Rezultatai bus fiksuojami „BrassRing“ Kandidato formoje.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium BrassRing and Workday Integration“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Premium BrassRing and Workday Integration“ atlieka penkis toliau
nurodytus integravimus, kuriais duomenys integruojami „Workday“ sistemoje ir „BrassRing“.
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Vienas (1) Fondo duomenų importavimo iš vienos (1) „Workday“ sistemos į „BrassRing“ sklaidos
kanalas
Vienas (1) Vartotojo (Samdytojo / Įdarbinimo skyriaus vadovo) duomenų importavimo iš vienos (1)
„Workday“ sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalas
Vienas (1) Darbo kodo numatytųjų duomenų importavimo iš vienos (1) „Workday“ sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalas
Vienas (1) Paraiškos laukų susiejimo duomenų importavimo iš vienos (1) „Workday“ sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalas
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Integruojant naudojama XML, „Workday Public Web Services API“ ir „BrassRing Data Mapping
Tool“.

●

Integruoti specifiniai duomenų laukai iš „IBM Kenexa Workday_Data Mapping“ dokumento.

●

Integruotos specifinės žiniatinklio tarnybos operacijos iš „IBM Kenexa Workday_Data Mapping“
dokumento.

●

Integruojant atliekamas „Workday API“ palaikomas duomenų keitimas / modifikavimas. Visų
duomenų įkėlimas naudojamas, kai „Workday API“ nepalaiko identifikavimo duomenų keitimo /
modifikavimo.

●

Integruojant suteikiamas Vienas (1) pradinis visas įkėlimas, skirtas parengti, ir Vienas (1) pradinis
visų duomenų įkėlimas, skirtas gamybai.

●

Aprėpiami tik „Workday Integration Specification“ ir „IBM Kenexa Workday_Data Mapping“
dokumentuose nurodyti elementai. Nepatenkantys arba nenurodyti elementai apibrėžiami atskirai.

●

Klientas atsakingas už „Workday Integration Specification“ 5 skyriuje nurodytus elementus.

●

Kasdienis integravimas atliekamas paketais.

Vienas (1) Naujai įdarbinamo kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) HRIS
sistemą sklaidos kanalas.

29.

●

Integruojant naudojama XML, „Workday Public Web Services API“ ir „BrassRing Data Mapping
Tool“.

●

Integruoti specifiniai duomenų laukai iš „Kenexa Workday_Data Mapping“ dokumento.

●

Integruotos specifinės žiniatinklio tarnybos operacijos iš „Kenexa Workday_Data Mapping“
dokumento.

●

Integruojama realiuoju laiku.

●

Aprėpiami tik „Workday Integration Specification“ ir „Kenexa Workday_Data Mapping“
dokumentuose nurodyti elementai. Nepatenkantys arba nenurodyti elementai apibrėžiami atskirai.

●

Klientas atsakingas už „Workday Integration Specification“ 5 skyriuje nurodytus elementus.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud SAML 2.0 Single Sign On“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud SAML 2.0 Single Sign On“ suteikia vartotojams ir darbuotojams
vienkartinio prisijungimo galimybę naudojant SAML 2.0.
Vienkartinis prisijungimas vartotojui (Samdytojui / Vadybininkui)
Vienkartinis prisijungimas darbuotojams prie vieno (1) vidinio „Talent Gateway“
Vienkartinis prisijungimas darbuotojams prie vieno (1) darbuotojo nuorodinio „Talent Gateway“
Integravimo reikalavimai:

30.

●

Klientas privalo palaikyti SAML 2.0 savo SAML produkte.

●

Patikimos įstaigos išduotas SSO sertifikatas.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud RSA Encrypted Payload Web Service Single
Sign On“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud RSA Encrypted Payload Web Service Single Sign On“ suteikia
vartotojams ir darbuotojams vienkartinio prisijungimo galimybę naudojant RSA šifruotą naudingosios
apkrovos žiniatinklio tarnybą.
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Vienkartinis prisijungimas vartotojui (Samdytojui / Vadybininkui)
Vienkartinis prisijungimas darbuotojams prie vieno (1) vidinio „Talent Gateway“
Vienkartinis prisijungimas darbuotojams prie vieno (1) darbuotojo nuorodinio „Talent Gateway“
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

31.

●

SSO užklausa šifruojama naudojant RSA algoritmą.

●

Integruojant privaloma naudoti XML.

●

Privaloma naudoti IBM nurodytą Žiniatinklio tarnybą.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Export Feed into Customer Data Warehouse“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Export Feed into Customer Data Warehouse“ suteikia vieną (1)
„BrassRing“ duomenų eksportavimo į „Customer Data Warehouse“ sklaidos kanalą.
„BrassRing“ duomenų saugojimo failai yra „BrassRing“ surinktos informacijos, skirtos „BrassRing“ klientui
papildomoms ataskaitoms kurti, duomenų analizei ir duomenims saugoti, ištraukos.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

32.

●

Integruojant būtina naudoti tabuliacijos žymėmis atskirtą nestruktūrinį failą, kaip nurodyta IBM
techninės specifikacijos dokumente.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami Klientui per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Integruojant bus atliktas vienas „visų duomenų įkėlimas“, o po to kasdien integruojant bus
pateikiami tik duomenų keitimai / modifikavimai.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Data Migration“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Data Migration“ atliekamas vienas (1) standartinis duomenų perkėlimas
iš vienos (1) Šaltinio sistemos į „BrassRing“.
Duomenų perkėlimas – tai informacijos perkėlimo iš išorinio šaltinio į „BrassRing“ procesas.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

33.

●

IBM pateiks standartinį Kliento duomenų pateikimo formatą naudojant IBM nurodytus standartinius
įrankius ir procesus ir įkels Kliento perkeltus duomenis į „BrassRing“, kaip numatyta projekto plane.

●

Klientas atsakingas už duomenų susiejimą su įrankiu, savo duomenų įvedimą įrankyje ir duomenų
schemos kopijos arba sistemos, iš kurios perkeliami duomenys, duomenų struktūros pateikimą IBM.

●

Perkeliami duomenys:
(1)

Atviri darbo įrašai / paraiškos.

(2)

Kandidatų įrašai, susieti su atvirais darbo įrašais. Kandidatų įrašai apima tekstines
Santraukas.

(3)

Negali būti daugiau nei 25 000 kandidatų įrašų ir 5 000 paraiškų.

(4)

Kiti priedai (papildomi dokumentai, susieti su Vartotojo kandidato failais, pavyzdžiui,
nuorodiniai sertifikatai, biografijos patikros rezultatai), kurių formatą, failo ir dydžio apribojimus
apibrėžia IBM, gali būti perkelti kaip neieškomi, į ataskaitas neįtraukiami priedai prie kandidatų
įrašų, kai saugomi vienu iš toliau patvirtintų formatų: xls, gif, jpg, tif, bmp, htm, html, txt, doc,
xml, csv, rtf, pdf, ppt, docx, pptx, xlsx.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Deactivation – Export of Candidate Text
Resumes“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Deactivation – Export of Candidate Text Resumes“ suteikia vieną (1)
Kandidato teksto santraukų eksportavimą iš „BrassRing“.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Tekstinės Santraukos gali būti pateikiamos per SFTP. SFTP procese bus naudojamas vartotojo
vardo ir slaptažodžio autentifikavimas.

●

Failo vardo formatas: „1294781.txt“ failo vardas yra „ResumeKey“ numeris.
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34.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Deactivation – Access Database Export“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Deactivation – Access Database Export“ suteikia vieną (1) „BrassRing“
duomenų eksportavimą prieigos duomenų bazėje.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

35.

●

Duomenys eksportuojami išlaikant prieigos duomenų bazės struktūrą ir IBM nurodytą formatą. IBM
pateiks prieigos duomenų bazės subjektų ryšių diagramą.

●

Eksportuoti duomenys bus siunčiami Klientui per SFTP procesą. SFTP procese bus naudojamas
vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Hiring Manager Simulation Training Package“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Hiring Manager Simulation Training Package“ pateikiami 7 modeliai su
garso įrašu, pasirinkti iš anksto apibrėžtame sąraše ir tinkinti pagal Kliento procesą. Klientui pateikiami
modeliai, kuriuos galima laikyti intranete arba LMS.

36.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Recruiter Simulation Training Package“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Recruiter Simulation Training Package“ pateikiama 10 modelių su
garso įrašu, pasirinktų iš anksto apibrėžtame sąraše ir tinkinti pagal Kliento procesą. Klientui pateikiami
modeliai, kuriuos galima laikyti intranete arba LMS.

37.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Custom Simulation“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Custom Simulation“ apima 1 temą su ekrano nuotraukomis ir garso
transliacija. Tema pasirenkama iš parengtų temų sąrašo ir pritaikoma pagal Kliento procesą. Trukmė – ne
ilgiau nei 8 minutės. Klientui pateikiami modeliai, kuriuos galima laikyti intranete arba LMS.

38.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Administrator Tools for Super Users Instructorled Webinar“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Administrator Tools for Super Users Instructor-led Webinar“ suteikia
internetinius kursus, vedamus kaip vienas 3 valandų trukmės internetinis seminaras ne daugiau nei 20
dalyvių. Vadovas pateikiamas PDF formatu.

39.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Custom 2-hour Instructor-led Webinar“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud Custom 2-hour Instructor-led Webinar“ – internetinis seminaras ne
daugiau nei 20 dalyvių. Kursas rekomenduojamas Įdarbinimo vadybininkui arba Samdymo vartotojams ir
vykdomas pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį.

40.

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud New User Fundamentals Instructor-led
Webinar“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud New User Fundamentals Instructor-led Webinar“ pateikiama
redaguojama („Word“) „IBM Kenexa BrassRing New User Fundamentals Training Manual“ versija ir
reprodukuoti skirta licencija.

41.

„IBM Kenexa BrassRing“ pasiūlymai, integruoti su trečiųjų šalių tiekėjais
Remiantis NS, toliau išvardyti „IBM SaaS“ pasiūlymai suteikia galimybę integruotis su trečiųjų šalių tam
tikrų paslaugų teikėjais. Jei Klientas prenumeruoja kurį nors iš šių „IBM SaaS“ pasiūlymų, jis pats yra
atsakingas už paslaugų gavimą iš tokių trečiųjų šalių tiekėjų, taip pat už bet kokias su jų tiekėjais
susijusias licencijas, prenumeratas ar kitas reikalingas teises ir taikomus mokesčius, kiek tai taikoma:

41.1

„IBM Kenexa BrassRing Background Check“
Suteikia įprastą paslaugų integravimą su biografijos patikros tiekėjo partneriais, kurie leidžia Klientui
pateikti patikros užklausą arba tikrinti tiesiogiai per „BrassRing“. Remdamasi biografijos patikros
rezultatais, „BrassRing“ gali atnaujinti biografijos patikrą darbo sraute ir inicijuoti/paleisti jame kitą
veiksmą. Biografijos patikrų metu gautą informaciją galima grąžinti į sistemą, kad ji būtų saugoma
kandidato Talento įraše.

41.2

„IBM Kenexa BrassRing SMS Messaging“
Nustato „BrassRing“ tekstinius pranešimus, siunčiamus tarp IBM SMPP serverio tiekėjo ir Kliento SMS
telefono paslaugų teikėjo.
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41.3

„IBM Kenexa BrassRing Job Posting Aggregator“
Suteikia iš anksto įtaisytą įvairių trečiosios šalies darbo vietų paskirstymo partnerių integravimą iš „IBM
Kenexa BrassRing“.

41.4

„IBM Kenexa BrassRing Video Interviewing“
Suteikia „IBM Kenexa BrassRing“ integravimą su įvairiais virtualių darbo pokalbių paslaugų teikėjais.

41.5

„IBM Kenexa BrassRing Work Opportunity Tax Credit“
„Work Opportunity Tax Credit“ (WOTC) priemonė palaiko integravimą su įvairiais samdos skatinimo
paslaugų tiekėjais. Šių WOTC paslaugos teikėjų integravimas leidžia Klientui sužinoti apie įvairias
Federalinės ir Valstijos valdžios WOTC samdos skatinimo programas.

42.

„IBM Kenexa Client Success Services“
„Client Success Services“ gali suteikti Klientui teisę į paslaugos išteklius arba Kliento palaikymo vadovą
tam tikram valandų skaičiui, skirtam Kliento palaikymo, projekto darbo, funkcijų pritaikymo poreikiams ir
aktyvioms techninėms ir verslo rekomendacijoms teikti. To galima pasiekti pridėjus vieną iš toliau
nurodytų pasiūlymų.

42.1

„IBM Kenexa Client Success Global Support Center Named Resource“
Šis paslaugos pasiūlymas leidžia Klientui bendrauti su vienu pasaulinio palaikymo centro agentu dėl visų
palaikymo kortelių, kurios nebuvo išspręstos pirmojo iškvietimo metu, arba susisiekti su tokiu agentu dėl
kortelių, susijusių su kodo taisymu ir su konfigūravimo problemomis nesusijusiais klausimais. Agentas
bando išspręsti problemą ir pateikti Klientui naujinimus, kol problema bus išspręsta ir kortelė uždaryta.

42.2

„IBM Kenexa Client Success Global Support Center and Project Work“
Į šį paslaugos pasiūlymą įtraukta iki dešimties valandų per mėnesį pageidaujamų projektų palaikymo
paslaugų, apimančių produkto administravimo, diegimo ar konfigūravimo palaikymą Kliento „IBM Kenexa
Talent Acquisition“ sistemose arba diegiant naujausius „IBM Kenexa Talent Acquisition“ funkcijų
patobulinimus. Gavęs Kliento įgalioto administratoriaus pateiktą projekto palaikymo prašymą, IBM
Pasaulinis palaikymo centras susisieks su Klientu, kad surinktų informaciją apie projektą ir pateiktų
projekto darbų suvestinę su numatomomis valandomis bei tvarkaraščiu. Jei numatomos valandos viršija
likusias mėnesio valandas, Klientas gali įsigyti papildomų valandų arba pratęsti projekto tvarkaraštį į
ateinantį mėnesį.
Įgaliotajam administratoriui patvirtinus palaikymo darbų suvestinę, IBM pradės projekto darbus.
Nepanaudotos mėnesio valandos baigia galioti ir į kitą mėnesį nėra perkeliamos.

42.3

„IBM Kenexa Client Success Manager Dedicated“
Šis paslaugos pasiūlymas suteikia galimybę Klientui pasirinktą valandų skaičių per mėnesį (nurodytą
Kliento TSD) naudotis Klientų poreikių specialisto paslaugomis. Atsižvelgiant į pasirinktą ištekliaus
valandų parinktį, Klientų poreikių specialistas dirbs su Klientu ir teiks jam palaikymą nustatytą valandų
skaičių kiekvieną mėnesį, siekdamas suprasti Kliento verslą ir „IBM SaaS“ naudojimą, stebėdamas
Kliento naudojimą ir funkcijų įsisavinimą bei teikdamas technines ir verslo rekomendacijas, kurios padėtų
Klientui efektyviai naudoti „IBM SaaS“ savo versle.
Klientų poreikių specialistas kartą per savaitę skambins Klientui ir atitinkamoms svarbiausioms
suinteresuotosioms šalims ir, iškilus bet kokioms svarbioms ar neišsprendžiamoms problemoms, rengs
periodinius verslo apžvalgos susitikimus bei suteiks galimybę mokytis ir dalytis patirtimi internetiniuose
arba tiesioginiuose „Smarter Workforce“ renginiuose, konsultantų susitikimuose ar kituose renginiuose.

43.

„IBM Kenexa Client Success Priority Ticket Routing“
Šis paslaugos pasiūlymas leidžia Klientui įvardyti daugiausia penkis asmenis, turinčius teisę atidaryti
palaikymo korteles. Kortelės nukreips tiesiai į IBM 2 lygio palaikymą, kuris padės išspręsti problemą.
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IBM Naudojimo sąlygos – Paslaugų lygio sutartis
B priedas
IBM užtikrina toliau nurodytus „IBM SaaS“ pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS) įsipareigojimus, kaip
nurodyta TSD. PLS neteikia garantijų. PLS yra pasiekiama Klientui ir yra skirta naudoti tik gamybos aplinkose.

1.

Pasiekiamumo kreditai
Sužinojęs, kad įvykis paveikė „IBM SaaS“ pasiekiamumą, Klientas turi per 24 valandas IBM techninio
palaikymo centre užregistruoti 1 sudėtingumo lygio palaikymo kortelę. Klientas turi, kiek galėdamas,
padėti IBM diagnozuoti problemą ir ją išspręsti.
Palaikymo kortelės pretenzija dėl PLS sąlygų nesilaikymo turi būti pateikta per tris darbo dienas nuo
sutartinio mėnesio pabaigos. Kompensacija už pagrįstą PLS pretenziją bus suteikta kaip kreditas
būsimoje „IBM SaaS“ sąskaitoje faktūroje, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį „IBM SaaS“ gamybos sistema
buvo nepasiekiama („Prastova“). Prastova skaičiuojama nuo tada, kai Klientas praneša apie įvykį, iki
tada, kai „IBM SaaS“ atstatoma. Ji neapima laiko, susijusio su paslaugos teikimo nutraukimu dėl
suplanuotos arba informuotos techninės priežiūros, dėl nuo IBM nepriklausančių priežasčių, problemų,
susijusių su Kliento ar trečiosios šalies turiniu, technologijomis, dizainu ar instrukcijomis, nepalaikomų
sistemų konfigūracijų ir platformų ar kitų Kliento klaidų arba Kliento sukeltų saugos problemų ar Kliento
saugos tikrinimo. IBM taikys aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą kiekvieno sutartinio mėnesio
„IBM SaaS“ kaupiamuoju pasiekiamumu, kaip nurodyta toliau esančioje lentelėje. Bendra kompensacijos
suma, atsižvelgiant į bet kurį sutartinį mėnesį, negali neviršyti 10 procentų vienos dvyliktosios (1/12)
metinio mokesčio už „IBM SaaS“ dalies.

2.

Paslaugų lygiai
„IBM SaaS“ pasiekiamumas per sutartinį mėnesį
Pasiekiamumo procentas
(per Sutartinį mėnesį)

Kompensacija
(% mėnesinio prenumeratos mokesčio* už „Audio
Conferencing for Connections Meetings“ sutartinį
mėnesį, kuris yra pretenzijos dalykas)

98,0–99,2 %

5%

97–97,999 %

7,50 %

96–96,999 %

10,00 %

95–95,999 %

12,50 %

94–94,999 %

15,00 %

93–93,999 %

17,50 %

Mažiau nei 93 %

20 %

* Jei „IBM SaaS“ buvo įsigyta iš IBM verslo partnerio, mėnesio prenumeratos mokestis bus
apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tuo metu galiojančiame kainoraštyje nurodytą „IBM SaaS“ kainą, kuri
galioja pretenzijoje nurodytą sutartinį mėnesį, pritaikant 50 % nuolaidą. IBM suteiks nuolaidą Klientui
tiesiogiai.
Pasiekiamumas, išreikštas procentine išraiška, apskaičiuojamas iš bendro minučių skaičiaus sutartinį
mėnesį atėmus bendrą Prastovų minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą rezultatą padalijus iš bendro
minučių skaičiaus sutartinį mėnesį.
Pavyzdžiui, sutartinį mėnesį iš viso buvo 500 Prastovos min.
Iš viso sutartinį mėnesį, kurį sudarė 30 dienų, buvo 43
200 min.
- 500 min. Prastovų
= 42 700 min.
________________________________________

= 5 % Pasiekiamumo kredito už 98,8 % pasiekiamumo
per sutartinį mėnesį

Iš viso 43 200 minučių
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