Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Marketing Cloud
Οη Όξνη Φξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινχληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν "Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα
Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν "Όξνη
Φξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί Όξνη" ("Γεληθνί Όξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρχνπλ ησλ
Γεληθψλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Φξήζεο.
Οη Όξνη Φξήζεο δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνχο
Σχκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("Σχκβαζε"), νη νπνίνη απφ θνηλνχ κε ηνπο Όξνπο Φξήζεο ζπληζηνχλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

IBM SaaS
Οη αθφινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο γηα Σπγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Marketing Cloud Standard

●

IBM Marketing Cloud Standard – Additional Marketing Interactions

●

IBM Marketing Cloud B2B Standard

●

IBM Marketing Cloud B2B Standard – Additional Records

●

IBM Marketing Cloud – Additional User

●

IBM Marketing Cloud – Additional Email Insight Opens

●

IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Extension

●

IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Additional Users

●

IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Additional Connector

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελφο απφ ηα αθφινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Ππόζβαζη (Access) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS.
Μηα Πξφζβαζε είλαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη έλα κφλν
δηθαίσκα Πξφζβαζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM Saas θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Σςμβάν (Event) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Τα
δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ βαζίδνληαη ζηνλ αξηζκφ εκθαλίζεσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS. Τα δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ αθνξνχλ ζην
ζπγθεθξηκέλν IBM SaaS θαη δελ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή, αιιαγή ή ζπλάζξνηζε δηθαησκάησλ επί
ελφο είδνπο ζπκβάληνο κε άιια δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ θάπνηνπ άιινπ IBM SaaS ή θάπνηνπ
άιινπ είδνπο ζπκβάληνο. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε θάζε
ζπκβάληνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") ή έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

γ.

Δξοςζιοδοηημένορ Φπήζηηρ (Authorized User) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα
ρξήζεο γηα θάζε κνλαδηθφ Δμνπζηνδνηεκέλν Φξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα πξφζβαζεο ζηελ
ππεξεζία IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελφο
πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελφο εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνχ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Φξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξφζβαζεο ζην
IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή
ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
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3.

δ.

Γέζμεςζη (Engagement) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζνχλ νη
ππεξεζίεο. Μηα Γέζκεπζε απνηειείηαη απφ επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην IBM SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε
θάζε Γέζκεπζεο.

ε.

Σύνδεζη (Connection) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM
SaaS. Μηα Σχλδεζε είλαη κηα δηαζχλδεζε ή ζπζρέηηζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, κηαο εθαξκνγήο,
ελφο εμππεξεηεηή (server) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ ζπζθεπήο κε ην IBM SaaS. Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Σπλδέζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ή έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

ζη.

Δγγπαθή Βάζηρ Γεδομένων (Database Record) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Δγγξαθή Βάζεο Γεδνκέλσλ είλαη κηα ζπιινγή πεδίσλ ζε κηα
βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα κεκνλσκέλε νληφηεηα θαη είλαη πξνζβάζηκε σο εληαία
κνλάδα. Κάζε δηθαίσκα Φηιηάδαο Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ αληηζηνηρεί ζε Φίιηεο Δγγξαθέο
Βάζεο Γεδνκέλσλ. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα Φηιηάδαο Δγγξαθψλ Βάζεο
Γεδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ πνπ ζα είλαη
δηαζέζηκεο γηα επεμεξγαζία απφ ην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

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

3.1

Φπεώζειρ Πποεηοιμαζίαρ
Δπηβάιιεηαη κηα αξρηθή εθάπαμ ρξέσζε πξνεηνηκαζίαο (setup) έλαληη ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηφδνπ
ηηκνιφγεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Αλάινγα κε ηε βαζηθή πξνζθνξά IBM SaaS
πνπ επηιέρζεθε, ε αληίζηνηρε ππνρξεσηηθή ππεξεζία πξνεηνηκαζίαο ζα πξνεηνηκάδεη ηνλ Πειάηε γηα ηε
ρξήζε ηεο επηιεγκέλεο πξνζθνξάο IBM SaaS. Οη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο είλαη νη εμήο:
●

IBM Marketing Cloud Standard – Onboarding Services

●

IBM Marketing Cloud B2B Standard – Onboarding Services

Ζ αθφινπζε ππεξεζία πξνεηνηκαζίαο ζα ρξεψλεηαη έλαληη ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηφδνπ ηηκνιφγεζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο φηαλ έρνπλ παξαγγειζεί Γηθαηψκαηα Δμνπζηνδνηεκέλσλ
Φξεζηψλ γηα ην IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Additional Users:
●

3.2

IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Onboarding Services

Φπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
Σην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

3.3

Φπεώζειρ Υπέπβαζηρ
Αλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο
ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο, ηφηε ν Πειάηεο ζα
ηηκνινγεζεί γηα ηελ ππέξβαζε, φπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
Ο Πειάηεο ζα ηηκνινγείηαη αλαδξνκηθά ζε κεληαία βάζε γηα ηπρφλ ρξεψζεηο ππέξβαζεο, έλαληη ηεο
ρξέσζεο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο, αθνχ ζπκπιεξσζεί ην ζπλνιηθφ
άζξνηζκα ησλ κελπκάησλ. Οη ελ ιφγσ ρξεψζεηο ππέξβαζεο θαζίζηαληαη νθεηιφκελεο επηπιένλ ηεο
βαζηθήο κεληαίαο ρξέσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο.
Δάλ ε Πεξίνδνο Σπλδξνκήο ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο, ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ δηθαησκάησλ ζα
βαζίδεηαη ζε 12-κελεο πεξηφδνπο κέηξεζεο. Τν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ζα κεδελίδεηαη κεηά ηε ιήμε κηαο 12κελεο πεξηφδνπ κέηξεζεο. Γελ ζα επηβάιινληαη ρξεψζεηο ππέξβαζεο γηα ηηο επφκελεο 12-κελεο
πεξηφδνπο κέηξεζεο έσο φηνπ ε πξαγκαηηθή ρξήζε αιιειεπηδξάζεσλ ππεξβεί ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο ζσξεπηηθά γηα ηελ ελ ιφγσ 12-κελε
πεξίνδν κέηξεζεο.
Γηα ηνπο Πειάηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε πεξηφδσλ εθθίλεζεο (ramp-up periods), ε θάζε πεξίνδνο
αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ε πεξίνδνο ζπλδξνκήο θαη ππφθεηηαη ζηηο ίδηεο βαζηθέο αξρέο.
Δάλ ε Πεξίνδνο Σπλδξνκήο είλαη κηθξφηεξε απφ 12 κήλεο ή εάλ έρνπλ απνκείλεη ιηγφηεξνπο απφ 12
κήλεο ζε κηα Πεξίνδν Σπλδξνκήο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο 12-κελεο πεξηφδνπ κέηξεζεο, ν
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αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζε κηα ζπλδξνκή ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνίζκαηνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν
Πειάηεο.
α.

Παξάδεηγκα 1:
Ο Πειάηεο έρεη κηα 12-κελε Πεξίνδν Σπλδξνκήο θαη έρεη απνθηήζεη 10 επηπιένλ
Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο βάζεη δηθαησκάησλ IBM Marketing Cloud Additional User. Δάλ ν
Πειάηεο ελεξγνπνηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 10 Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο πξηλ ηε ιήμε ηεο 12κελεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο, ηφηε ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί ηνλ επφκελν κήλα γηα ηνπο επηπιένλ
ρξήζηεο θαη ε ρξήζε θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο ζα ηηκνινγείηαη αλαδξνκηθά έσο ηε ιήμε ηεο
Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο.

β.

Παξάδεηγκα 2:
Ο Πειάηεο έρεη κηα Πεξίνδν Σπλδξνκήο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ θαη έρεη απνθηήζεη 10 επηπιένλ
Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο βάζεη δηθαησκάησλ IBM Marketing Cloud Additional User. Δάλ ν
Πειάηεο ελεξγνπνηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 10 Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο πξηλ ην ηέινο ηεο
πξψηεο 12-κελεο πεξηφδνπ, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί ηνλ επφκελν κήλα γηα ηνπο επηπιένλ
ρξήζηεο θαη ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο έσο ην ηέινο ηεο 12-κελεο πεξηφδνπ. Σην ηέινο θάζε 12-κελεο
πεξηφδνπ, ε κέηξεζε ρξήζεο ζα κεδελίδεηαη. Δάλ ν Πειάηεο ελεξγνπνηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 10
Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο πξηλ ηε ιήμε ηεο επφκελεο 12-κελεο πεξηφδνπ, ν Πειάηεο ζα
ηηκνινγεζεί ηνλ επφκελν κήλα γηα ηνπο επηπιένλ ρξήζηεο θαη ε ρξήζε θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο
ζα ηηκνινγείηαη απνινγηζηηθά έσο ην κεδεληζκφ ηεο κέηξεζεο ρξήζεο ή έσο ην ηέινο ηεο ππφινηπεο
Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο.

3.4

Φπεώζειρ για ηην Πληπωμή ανά Φπήζη
Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην IBM Marketing Cloud Standard ρξεζηκνπνηψληαο σο κνλάδα
κέηξεζεο ηα 1.000 Σπκβάληα, ην IBM Marketing Cloud B2B Standard ρξεζηκνπνηψληαο σο κνλάδα
κέηξεζεο ηηο 10.000 Δγγξαθέο Βάζεο Γεδνκέλσλ, θαη ην IBM Marketing Cloud Additional Email Insights
Opens ρξεζηκνπνηψληαο σο κνλάδα κέηξεζεο ηα 100.000 Σπκβάληα κε πιεξσκή αλά ρξήζε. Ο Πειάηεο
ζα ρξεψλεηαη γηα ην πιήζνο ησλ Σπκβάλησλ ή ησλ Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε κήλα έλαληη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

4.

Δπιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος IBM SaaS
Σηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεψλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο, νξίδνληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

4.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη φηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο γίλεηαη
απηφκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηε ιήγνπζα ζπλδξνκή ηνπ IBM SaaS κε έγγξαθν αίηεκα
πξνο ηνλ εθπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ηνλ Δκπνξηθφ Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθφο Σπλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο Σπλδξνκήο αλαλεψλεηαη απηφκαηα είηε γηα πεξίνδν ελφο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν Σπλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.

4.2

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε δειψλεηαη φηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρχο ηνπ
IBM SaaS ζα παχζεη κε ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο θαη ε πξφζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS ζα
θαηαξγεζεί. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ν Πειάηεο ζα
πξέπεη λα ππνβάιεη κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθφ
Σπλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν Σπλδξνκήο.

5.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαη ην Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο. Ζ ελ ιφγσ ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.

i126-6993-01 (08/2015)

Σειίδα 3 απφ 12

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Λογιζμικό Δνεπγοποίηζηρ
Απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS κπνξεί λα πεξηιακβάλεη Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
IBM ή απφ ηξίην πξνκεζεπηή. Δάλ ν Πειάηεο πξνβεί ζηε κεηαθφξησζε (download) ή εγθαηάζηαζε
νπνηνπδήπνηε Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο, ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα κε ρξεζηκνπνηεί ην ελ ιφγσ
Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ εθηφο απφ ηε δηεπθφιπλζε θαη ελεξγνπνίεζε
ηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε. Δάλ ην Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο
παξνπζηάδεηαη κε ρσξηζηή ζχκβαζε άδεηαο ρξήζεο (γηα παξάδεηγκα, κε ηε Γηεζλή Σχκβαζε Άδεηαο
Φξήζεο ηεο IBM γηα Πξνγξάκκαηα ρσξίο Δγγχεζε (IBM International License Agreement for NonWarranted Programs - "Σχκβαζε ILAN") ή κε άιιε ζχκβαζε άδεηαο ρξήζεο είηε ηεο IBM είηε θάπνηνπ
ηξίηνπ πξνκεζεπηή) θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή κεηαθφξησζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο, ηφηε ε ελ
ιφγσ ρσξηζηή ζχκβαζε ζα δηέπεη ηε ρξήζε ηνπ. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη απνδέρεηαη ηνπο ελ ιφγσ φξνπο
πξνβαίλνληαο ζηελ απνδνρή ησλ παξφλησλ Όξσλ Φξήζεο ή ζηε κεηαθφξησζε, εγθαηάζηαζε ή ρξήζε
ηνπ Λνγηζκηθνχ Δλεξγνπνίεζεο.

6.2

Πποζηαζία Γεδομένων ζηην ΔΔ
Δάλ ν Πειάηεο θαηαζηήζεη Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα δηαζέζηκα ζην IBM SaaS, φπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο δηάζεζεο ηέηνησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ Πειάηε ζηελ ΗΒΜ, ν Πειάηεο ζα ζεσξείηαη ν
κνλαδηθφο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο (controller) ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα θαη ν Πειάηεο
νξίδεη ηελ ΗΒΜ σο εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία (processor, σο νη ελ ιφγσ φξνη νξίδνληαη ζηελ Οδεγία
95/46/ΔΚ ηεο ΔΔ) γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα. Ζ IBM ζα
επεμεξγάδεηαη ηέηνηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα κφλν ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα λα θαηαζηεί
δηαζέζηκε ε πξνζθνξά IBM SaaS ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Όξνπο Φξήζεο. Ζ IBM ζα ζπλεξγάδεηαη
εχινγα κε ηνλ Πειάηε ζηελ εθπιήξσζε νπνησλδήπνηε λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηεο παξνρήο ζηνλ Πειάηε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα ηνπ. Ο
Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη θαηαζηεί
δηαζέζηκν ζην IBM SaaS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα,
δηακέζνπ θξαηηθψλ ζπλφξσλ ζηελ IBM ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δάλ ε IBM αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν επεμεξγάδεηαη ή παξέρεη αζθάιεηα ζηα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα θαη ε ελ ιφγσ αιιαγή
έρεη σο απνηέιεζκα ν Πειάηεο λα κε ζπκκνξθψλεηαη πιένλ κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πεξί πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ, ν Πειάηεο κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ γηα ην IBM SaaS εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ αιιαγήο απφ ηελ IBM.

6.3

Τοποθεζίερ Ανηλούμενων Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θφξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ
Πειάηε σο αληινχζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Ζ IBM ζα εθαξκφδεη θφξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία ηνπ IBM SaaS σο θχξηα επσθεινχκελε ηνπνζεζία, εθηφο
εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζηελ ΗΒΜ.

6.4

Λίζηερ Γιανομήρ
Ο Πειάηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί κε ην IBM SaaS ιίζηεο δηαλνκήο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξφζσπα πνπ δελ
έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ ιίζηεο κε ζθνπφ ηε ιήςε
κελπκάησλ e-mail εηδηθά απφ ηνλ Πειάηε, εθηφο αλ ν Πειάηεο έρεη κηα ππάξρνπζα επαγγεικαηηθή ή
πξνζσπηθή ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ πξφζσπα. Ζ ρξήζε ιηζηψλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε
ρξήζε πξαθηηθψλ κάξθεηηλγθ ζπλεξγαηψλ (affiliate marketing) απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Ο Πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ έγθπξν κεραληζκφ εμαίξεζεο ζε
θάζε κήλπκα.

6.5

Απαγόπεςζη Μεηαπώληζηρ
Τν δηθαίσκα ηνπ Πειάηε γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS είλαη απνθιεηζηηθά δηθαίσκα ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο
δελ ζα πξνβεί ζηε κεηαπψιεζε ηνπ IBM SaaS νχηε ζα παξέρεη ζε ηξίηνπο (εθηφο απφ ηνπο ππαιιήινπο ή
ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ) δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην IBM SaaS ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο IBM.

6.6

Γιαηήπηζη Γεδομένων
Τα ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ην IBM SaaS ζα είλαη δηαζέζηκα ζην IBM SaaS σο εμήο:
Μελχκαηα e-mail θαη πεξηερφκελν, κε ρξεζηκνπνηεκέλεο ή αλελεξγέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πξφηππα –
450 εκέξεο / Πιεξνθνξίεο παξαθνινχζεζεο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα γλσζηνχο επηζθέπηεο –
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180 εκέξεο / Πιεξνθνξίεο παξαθνινχζεζεο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα αλψλπκνπο επηζθέπηεο 30 εκέξεο / Γεδνκέλα Universal Behaviors – 180 εκέξεο ("Πεξίνδνο Γηαηήξεζεο Γεδνκέλσλ"). Απηά ηα
ζηνηρεία δεδνκέλσλ κπνξεί λα αθαηξεζνχλ απφ ην δίθηπν θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο IBM κεηά ηελ πάξνδν ηεο
Πεξηφδνπ Γηαηήξεζεο Γεδνκέλσλ, θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε IBM κπνξεί λα θαηαζηξέςεη φια ηα
αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε κεηά ηελ
πάξνδν 30 εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία ή ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο. Ο Πειάηεο ζα ηεξεί εθεδξηθά
αληίγξαθα γηα φιν ην πεξηερφκελν πνπ παξέρεηαη γηα ρξήζε κε ην IBM SaaS.

6.7

Διδοποιήζειρ για Κώδικα Τπίηων
Τν IBM SaaS πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν ινγηζκηθφ ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
θαθνπξναίξεηνπο ζθνπνχο: janrain4j_1.1.0, JSON, JSON-lib-2.3, JDK15, flexjson θαη packtag.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Τν IBM Marketing Cloud, κηα βαζηδφκελε ζην cloud πιαηθφξκα ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ πνπ επηηξέπεη ζε
ππεπζχλνπο κάξθεηηλγθ λα εμαζθαιίδνπλ κηα θαιή απφδνζε επελδχζεσλ (ROI) θάλνληαο ρξήζε ησλ
αθφινπζσλ δπλαηνηήησλ:
●

Σρεδηαζκφο θαη απηνκαηνπνίεζε εληαίσλ ιχζεσλ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ (email,
θηλεηφ ηειέθσλν, δηαδίθηπν, θνηλσληθή δηθηχσζε).

●

Φξήζε ηερληθψλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα πξσηνβνπιίεο κάξθεηηλγθ θαη
ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο.

●

Βειηίσζε ηεο απφδνζεο επελδχζεσλ κέζσ κηαο βαζηδφκελεο ζην cloud πιαηθφξκαο ςεθηαθνχ
κάξθεηηλγθ πνπ ελζσκαηψλεη άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ πειαηψλ θαη εθαξκνγέο.

Τν IBM Marketing Cloud πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα λέα, βαζηδφκελα ζηελ παξνρή ιχζεσλ παθέηα θαη
ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ππεπζχλσλ κάξθεηηλγθ απινπνηψληαο ηε δηαδηθαζία
αγνξάο.

1.

IBM Marketing Cloud Standard
Τν IBM Marketing Cloud Standard βνεζά ηνπο ππεπζχλνπο κάξθεηηλγθ λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ θαη λα παξαδίδνπλ εμαηνκηθεπκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κε πςειφηεξνπο
βαζκνχο κεηαηξνπήο.
●

Βάζε Γεδνκέλσλ Μάξθεηηλγθ (Marketing Database): Σπιινγή αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ πειαηψλ ζε
κία εληαία πεγή θαη αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηελέξγεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ
εθζηξαηεηψλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ επηθνηλσληψλ.

●

Τκεκαηνπνίεζε (Segmentation): Φξήζε δεδνκέλσλ ζπκπεξηθνξάο, πξνθίι, πξνηηκήζεσλ θαη
άιισλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ αλαιπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν ζέιεηε
λα απεπζχλεζηε. Πξναηξεηηθά κπνξείηε λα ελζσκαηψζεηε ηηο ελ ιφγσ αλαδεηήζεηο ηκεκαηνπνίεζεο
ζηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο ζαο πξνθεηκέλνπ λα παξαδίδεηε πιήξσο ζηνρεπκέλν,
εμαηνκηθεπκέλν πεξηερφκελν ζην θνηλφ ζαο.

●

Λεηηνπξγία Γφκεζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Builder): Μηα εχρξεζηε δηαδηθηπαθή ιεηηνπξγία
επεμεξγαζίαο πνπ ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα επεμεξγαζηείηε πεξηερφκελν ζηελ
εθαξκνγή, κε άκεζε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο παξαθνινχζεζεο δηαζπλδέζεσλ, εμαηνκίθεπζεο,
δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θ.ν.θ.

●

Γπλακηθφ Πεξηερφκελν (Dynamic Content): Γεκηνπξγία κελπκάησλ κε πιεξνθνξίεο ζην θπξίσο
ζψκα ηνπ κελχκαηνο πνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ πειάηε, κε ηε ρξήζε ελφο εχρξεζηνπ
πεξηβάιινληνο ρξήζηε.

●

Γηελέξγεηα Γνθηκψλ A/B (A/B Testing): Απνζηνιή δνθηκαζηηθψλ κελπκάησλ email κε ζθνπφ ηε
δνθηκή ηεο γξακκήο ζέκαηνο, ηνπ νλφκαηνο απνζηνιέα θαη ησλ ζηνηρείσλ πεξηερνκέλνπ.
Δληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε θαη απνζηνιή ησλ κελπκάησλ
email κε ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζηηο επαθέο ζαο.

●

Email: Γεκηνπξγία θαη απνζηνιή κελπκάησλ email κε ζηνρεπκέλν θαη ειθπζηηθφ πεξηερφκελν.

●

Πξνψζεζε Μελπκάησλ Κηλεηήο Τειεθσλίαο (Mobile Push): Παξάδνζε εμαηνκηθεπκέλσλ
κελπκάησλ κε ην ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ εθαξκνγψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε πινχζηεο πιεξνθνξίεο
πξνθίι θαηαλαισηψλ.

●

Κνηλσληθή Γηαλνκή (Social Share): Κνηλνπνίεζε κελπκάησλ κάξθεηηλγθ ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη παξαγσγή αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε κνξθή αλαθνξψλ.

●

Σειίδα Πξνζγείσζεο (Landing Page): Δχρξεζηε ιεηηνπξγία πνπ ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε
ζειίδεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εθζηξαηείεο θαη πξνζαξκνζκέλεο δηαδηθηπαθέο θφξκεο.

●

Αλάιπζε Σπκπεξηθνξάο (Behavioral Analytics): Δπεμεξγαζία απνηειεζκάησλ απνζηνιήο
κελπκάησλ email γηα ηνλ εληνπηζκφ ηάζεσλ θαη ηε ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο βάζεο
πειαηψλ. Οξηζκφο ηκεκάησλ πειαηψλ (customer segments) θαη επηινγή κεηξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε
δεκηνπξγία αλαθνξψλ δηαζηαχξσζεο θαη αλαθνξψλ πηλάθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα επεμεξγαζία ησλ ελ
ιφγσ αλαθνξψλ κε ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε πεδίσλ, ηελ αιιαγή κεηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ
ηαμηλφκεζε θαη αλαδηάηαμε ζηειψλ.
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●

Αλαθνξέο Δθζηξαηεηψλ (Campaign Reports): Γεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ
πιεξνθνξηψλ αλαθνξάο γηα κελχκαηα email πνπ εζηάιεζαλ ζε πειάηεο. Σηα κεηξηθά ζηνηρεία ησλ
αλαθνξψλ πεξηιακβάλνληαη πξάμεηο αλνίγκαηνο, κεηαηξνπέο, πνιπκέζα, πξάμεηο πξνψζεζεο θαη
πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ξνήο παηεκάησλ.

●

Καίξηεο Πιεξνθνξίεο γηα Email (Email Insights): Παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα
πξνεπηζθφπεζεο ηεο γεληθήο εκθάληζεο κελπκάησλ email ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο πειάηε
email, παξαθνινχζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ πειάηε email απφ ηνπο
παξαιήπηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ιίζηεο απνζηνιήο email κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε
πξνγξακκάησλ email κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο θαη ηηο εθαξκνγέο πειάηε email πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο. Ζ ζπλδξνκή πεξηιακβάλεη 200.000 πξάμεηο αλνίγκαηνο email.
Καηαγξάθεηαη κηα 'πξάμε αλνίγκαηνο email' θάζε θνξά πνπ έλαο παξαιήπηεο email ιακβάλεη έλα
email απφ ηνλ Πειάηε θαη ην αλνίγεη. Ζ ζπλδξνκή πεξηιακβάλεη 50 πξάμεηο πξνεπηζθφπεζεο email.
Καηαγξάθεηαη κηα 'πξάμε πξνεπηζθφπεζεο email' θάζε θνξά πνπ ν Πειάηεο ππνβάιιεη έλα
ππφδεηγκα email ζηε ιεηηνπξγία απηή γηα ζθνπνχο πξνεπηζθφπεζεο. Τν Email Insights
πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηερλνινγίαο πνπ παξέρνληαη απφ ηε Litmus. Δπηπξνζζέησο, εάλ
νη αλάγθεο ηνπ Πειάηε ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ πξάμεσλ πξνεπηζθφπεζεο ή αλνίγκαηνο email πνπ
παξέρνληαη απφ ην παθέην πνπ αγφξαζε, ν Πειάηεο κπνξεί λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ πξάμεσλ
πξνεπηζθφπεζεο ή αλνίγκαηνο πνπ δηθαηνχηαη αγνξάδνληαο ην IBM Marketing Cloud Additional
Email Insights Opens ζε ελφηεηεο ησλ 100.000 πξάμεσλ αλά Σπκβάλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

●

Τν IBM Marketing Cloud Orientation απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην ππνδνκήο γηα ην IBM
Marketing Cloud. Παξέρεη κηα πςεινχ επηπέδνπ πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ Marketing Cloud, θαζψο θαη κηα εηζαγσγή ζην Μνληέιν Γέζκεπζεο Πειαηψλ (Customer
Engagement Model). Σε κηα αξρηθή ζπλδξνκή γηα ην Marketing Cloud πεξηιακβάλεηαη ην παθέην
πξνζαλαηνιηζκνχ (orientation package), ην νπνίν πξέπεη λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
απαηηνχκελεο ππεξεζίαο εμνηθείσζεο (onboarding). Παξαδίδεηαη σο πξνζθνξά απηνεμππεξέηεζεο
θαη πεξηιακβάλεη βίληεν θαη δηαδηθηπαθέο ερνγξαθήζεηο.

Σηηο ρξεψζεηο ζπλδξνκήο γηα απηή ηελ πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:

2.

α.

Πέληε (5) Δμνπζηνδνηεκέλνη Φξήζηεο,

β.

Γέθα (10) ελεξγά πξνγξάκκαηα,

γ.

250 ρηιηάδεο αιιειεπηδξάζεηο κάξθεηηλγθ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κελχκαηα email θαη
πξνσζνχκελα κελχκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αλ απαηηνχληαη επηπιένλ αιιειεπηδξάζεηο
κάξθεηηλγθ, ν Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ IBM Marketing Cloud Standard
Additional Marketing Interactions ζε ελφηεηεο ησλ 1.000 αιιειεπηδξάζεσλ αλά Σπκβάλ, θαη

δ.

200 ρηιηάδεο πξάμεηο αλνίγκαηνο ηνπ Email Insights.

IBM Marketing Cloud B2B Standard
Τν IBM Marketing Cloud B2B Standard βνεζά ηνπο ππεπζχλνπο κάξθεηηλγθ ζηνλ εληνπηζκφ, αμηνιφγεζε
θαη ρεηξηζκφ επθαηξηψλ πψιεζεο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επζπγξάκκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ
κε ηηο πσιήζεηο θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο. Σε απηή ε πξνζθνξά IBM SaaS
πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:
●

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνληαη κε ηελ πξνζθνξά IBM Marketing Cloud Standard

●

Απηνκαηνπνίεζε Μάξθεηηλγθ (Marketing Automation)

●

Φεηξηζκφο επθαηξηψλ πψιεζεο (lead nurturing): Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ κε ηε ρξήζε
ελφο νπηηθνχ εξγαιείνπ αλάπηπμεο εθζηξαηεηψλ, απνζηνιή απηνκαηνπνηεκέλσλ κελπκάησλ ή
κεηάβαζε ζε έλα πξφγξακκα αμηνπνίεζεο φηαλ κηα επθαηξία πψιεζεο δξνκνινγεί ή εθηειεί κηα
ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα.

●

Δληαίν κνληέιν βαζκνιφγεζεο (single scoring model): Βαζκνιφγεζε πειαηψλ θαη ππνςήθησλ
πειαηψλ βάζεη αγνξαζηηθψλ θξηηεξίσλ, δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ή ζπκπεξηθνξψλ ηνπο, φπσο π.ρ.
επηζθέςεηο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο, ππνβνιή θνξκψλ, αληαιιαγή κελπκάησλ, ζπρλφηεηα
επηθνηλσλίαο ή επηζθέςεσλ θ.ν.θ. Αλάινγα κε ηε βαζκνιφγεζή ηνπο, απηνκαηνπνηεκέλεο
ιεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ δξνκνινγνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο θαηάιιειεο επαθφινπζεο ελέξγεηαο.

●

Πξννδεπηηθέο Φφξκεο (Progressive Forms): Μείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ εγθαηάιεηςεο θνξκψλ θαη
ζηαδηαθή δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι κηαο επαθήο κε πξννδεπηηθέο θφξκεο πνπ παξνπζηάδνπλ
δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο θάζε θνξά πνπ κηα επαθή επηζθέπηεηαη έλα δηθηπαθφ ηφπν ή κηα ζειίδα
πξνζγείσζεο.
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●

Παξαθνινχζεζε Χεθηαθήο Σπκπεξηθνξάο (Digital Behavior Tracking): Παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ
κε ηνλ νπνίν νη επαθέο επηθνηλσλνχλ online καδί ζαο κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ππνινγηζκνχ,
εθαξκνγψλ άκεζεο ζπλνκηιίαο, θνπκπηψλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.ν.θ. Φξεζηκνπνηήζηε
απηά ηα ζπκβάληα πξνζαξκνζκέλεο παξαθνινχζεζεο δηαδηθηπαθήο ζπκπεξηθνξάο γηα λα
κεηαθέξεηε κηα επαθή ζε θάπνην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ ή ζε έλα κνληέιν βαζκνιφγεζεο
ζπκπεξηθνξάο.

●

Δλνπνίεζε κε Σπζηήκαηα CRM (Customer Relationship Management (CRM) Integration):
Δλνπνίεζε κε ζπζηήκαηα CRM ηξίησλ πξνκεζεπηψλ, φπσο π.ρ. Salesforce.com, Microsoft
Dynamics CRM, NetSuite θαη Sugar CRM.

Σηηο ρξεψζεηο ζπλδξνκήο γηα απηή ηελ πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:

3.

α.

Πέληε (5) Δμνπζηνδνηεκέλνη Φξήζηεο,

β.

Γέθα (10) ελεξγά πξνγξάκκαηα,

γ.

Έλα (1) κνληέιν βαζκνιφγεζεο,

δ.

50.000 εγγξαθέο βάζεο δεδνκέλσλ. Αλ απαηηνχληαη επηπιένλ εγγξαθέο βάζεο δεδνκέλσλ, ν
Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη ην IBM Marketing Cloud B2B Standard Additional Records ζε ελφηεηεο
ησλ 10.000 Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ, θαη

ε.

200 ρηιηάδεο πξάμεηο αλνίγκαηνο ηνπ Email Insights.

IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Extension
Τν IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία ηεο Allocadia, κηα ηξίηε
ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία ηεο IBM. Παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο θαη κπνξεί λα αγνξαζηεί γηα ρξήζε
κε ην Marketing Cloud Standard, ην Marketing B2B Standard, ην IBM Silverpop Engage ή ην IBM
Campaign. Σηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο:
●

Σρεδηαζκφο (Planning): Γεκηνπξγία θαη δηάζεζε ζρεδίσλ γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηεο εηαηξηθήο
ζηξαηεγηθήο, ηελ πξφβιεςε ηεο απφδνζεο επελδχζεσλ θαη ηελ πξφγλσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα
έζνδα ηεο εηαηξείαο.

●

Καηάξηηζε Πξνυπνινγηζκψλ (Budgeting): Καηάξηηζε θαη δηαρείξηζε γεληθψλ πξνυπνινγηζκψλ ζε
νπνηνδήπνηε λφκηζκα ρσξίο δχζρξεζηα, αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο ππνινγηζηηθά θχιια, ζε παγθφζκην
ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή ζε επίπεδν πξντφληνο.

●

Απφδνζε (Performance): Οπηηθνπνίεζε, αλάιπζε θαη βειηηζηνπνίεζε δαπαλψλ. Λήςε
εμππλφηεξσλ απνθάζεσλ κε ηε ζχλδεζε ζρεδίσλ θαη πξνυπνινγηζκψλ κε δεδνκέλα CRM,
νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα κάξθεηηλγθ.

Σηε ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα απηή ηελ πξνζθνξά IBM SaaS πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
●

Πέληε (5) Δμνπζηνδνηεκέλνη Φξήζηεο θαη

●

Μία (1) Λεηηνπξγία Σχλδεζεο (Connector)

To IBM Marketing Cloud Budget and Expense Planning Additional Users κπνξεί λα αγνξαζηεί εάλ ν
Πειάηεο ρξεηάδεηαη πξφζζεηνπο Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο επηπιένλ ησλ ρξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κε
ηε βαζηθή ππεξεζίαο. Τν IBM Marketing Cloud Budget and Expense Planning Additional Connector
κπνξεί λα αγνξαζηεί εάλ ν Πειάηεο ρξεηάδεηαη πξφζζεηεο Λεηηνπξγίεο Σχλδεζεο (Connectors) επηπιένλ
εθείλσλ πνπ παξέρνληαη κε ηε βαζηθή ππεξεζία.

4.

Πποζθοπέρ Υπηπεζιών Πποεηοιμαζίαρ
●

Τν IBM Marketing Cloud Standard Onboarding Services απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ
αξρηθήο παξνρήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ
παξακεηξνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε πξνζθνξψλ Marketing Cloud Standard. Απηή ε εμ απνζηάζεσο
παξαδηδφκελε ππεξεζία πξέπεη λα απνθηεζεί ππνρξεσηηθά κε κηα αξρηθή ζπλδξνκή γηα ην
Marketing Cloud. Οξίδεηαη έλαο ζχκβνπινο πξνθαηαξθηηθψλ ππεξεζηψλ (onboarding consultant) ν
νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηνπο Πειάηεο ζηηο πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ παξαδίδνληαη κέζσ κηαο
ζεηξάο ηειεδηαζθέςεσλ θαη βηληενγξαθεκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ζπλεδξηψλ εθπαίδεπζεο. Σηηο ελ ιφγσ
πξνθαηαξθηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο αξρηθήο παξνρήο, παξακεηξνπνίεζεο θαη
πξνεηνηκαζίαο, εθπαίδεπζεο, θαη εξσηαπνθξίζεσλ.
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●

Τν IBM Marketing Cloud B2B Standard Onboarding Services απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ
αξρηθήο παξνρήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ
παξακεηξνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε πξνζθνξψλ Marketing Cloud B2B Standard. Απηή ε εμ
απνζηάζεσο παξαδηδφκελε ππεξεζία πξέπεη λα απνθηεζεί ππνρξεσηηθά κε κηα αξρηθή ζπλδξνκή
γηα ην Marketing Cloud B2B Standard. Οξίδεηαη έλαο ζχκβνπινο πξνθαηαξθηηθψλ ππεξεζηψλ
(onboarding consultant) ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηνπο νξγαληζκνχο ζηηο πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο
πνπ παξαδίδνληαη κέζσ κηαο ζεηξάο ηειεδηαζθέςεσλ θαη βηληενγξαθεκέλσλ δηαδηθηπαθψλ
ζπλεδξηψλ εθπαίδεπζεο. Σηηο ελ ιφγσ πξνθαηαξθηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο
αξρηθήο παξνρήο, παξακεηξνπνίεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο, εθπαίδεπζεο, θαη εξσηαπνθξίζεσλ.

●

Τν Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Onboarding Services είλαη κηα ππεξεζία
εθπαίδεπζεο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα βνεζά ηνπο ρξήζηεο ζηελ παξακεηξνπνίεζε θαη
αμηνπνίεζε πξνζθνξψλ IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning. Απηή ε εμ
απνζηάζεσο παξαδηδφκελε ππεξεζία πξέπεη λα απνθηεζεί ππνρξεσηηθά κε ηελ αγνξά ηεο
πξνζθνξάο IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Additional Users. Οξίδεηαη έλαο
ζχκβνπινο εθπαίδεπζεο (training consultant) ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηνπο νξγαληζκνχο ζηε ρξήζε
πξνεγκέλσλ ιεηηνπξγηψλ πξνζαξκνγήο αλαθνξψλ θαη ρεηξηζηεξίσλ κέζσ κηαο ζεηξάο
ηειεδηαζθέςεσλ θαη βηληενγξαθεκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ζπλεδξηψλ εθπαίδεπζεο. Σηηο ελ ιφγσ
πξνθαηαξθηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο αξρηθήο παξνρήο, παξακεηξνπνίεζεο θαη
πξνεηνηκαζίαο, εθπαίδεπζεο, θαη εξσηαπνθξίζεσλ.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM –
Γέζμεςζη για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Παπάπηημα Β
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα
ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο θαηαλνεί φηη ε Σχκβαζε SLA δελ ζπληζηά εγγχεζε.

1.

Οπιζμοί
α.

Φπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ Δθαπμογών (Application Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο ησλ θηινμελνχκελσλ απφ ηελ IBM ηκεκάησλ ηεο δηεπαθήο εθαξκνγψλ
δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο Υπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηψκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ππάξρεη "Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" εάλ
νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο Υπεξεζίαο γηα ηελ
νπνία δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα.

β.

Πίζηωζη Γιαθεζιμόηηηαρ (Availability Credit) – ην κέζν επαλφξζσζεο πνπ παξέρεη ε IBM γηα
κηα εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Ζ Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο ή
έθπησζεο έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνχ ηηκνινγίνπ ρξεψζεσλ ζπλδξνκήο γηα ηελ Υπεξεζία.

γ.

Αξίωζη (Claim) – κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ ηνλ Πειάηε πξνο ηελ IBM ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο Σχκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεχρζεθε θάπνην Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα.

δ.

Σςμβαηικόρ Μήναρ (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο, αξρίδνληαο απφ ηηο 12.00 π.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ πξψηε εκέξα ηνπ
κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

ε.

Φπόνορ Γιακοπήρ Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένων (Data Processing Downtime) – κηα ρξνληθή
πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Υπεξεζία δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμεη δεδνκέλα κέζσ ησλ ζηνηρείσλ
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηεο Υπεξεζίαο.

ζη.

Φπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – ν Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ή/θαη
ν Φξφλνο Γηαθνπήο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ. Δπηπξνζζέησο, ζην Φξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
πεξηιακβάλεηαη κηα ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην IBM SaaS δελ είλαη ζε ζέζε λα απνζηέιιεη
ή λα ιακβάλεη δεδνκέλα κέζσ ησλ ζηνηρείσλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ IBM SaaS. Σην Φξφλν
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην IBM SaaS δελ
είλαη δηαζέζηκν εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζπκβάληα:
(1)

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο,

(2)

Σπκβάληα ή αηηίεο πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζχλδεζε κε ην Internet, έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο παξφρσλ
ππεξεζηψλ Internet ή ηειεπηθνηλσληψλ, θ.ν.θ.),

(3)

Πξνβιήκαηα κε εθαξκνγέο, εμνπιηζκφ ή δεδνκέλα ηνπ Πειάηε ή κε εθαξκνγέο, εμνπιηζκφ ή
δεδνκέλα ηξίησλ,

(4)

Με ζπκκφξθσζε ηνπ Πειάηε κε ηηο απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Υπεξεζία, ή

(5)

Σπκκφξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξέρεη ν
Πειάηεο ζηελ IBM ή παξέρνληαη απφ θάπνην ηξίην κέξνο ζηελ ΗΒΜ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Πειάηε.

δ.

Σςμβάν (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελφο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Υπεξεζηψλ.

ε.

Υπηπεζία (Service) – ην IBM SaaS γηα ην νπνίν ηζρχεη ε παξνχζα Σχκβαζε SLA.

ζ.

Δπίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών (Service Level) – ην πξφηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
Σχκβαζε SLA.
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2.

3.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
α.

Γηα ηελ έγεξζε κηαο Αμίσζεο, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκφηεηαο 1 (φπσο νξίδεηαη παξαθάησ ζην άξζξν Τερληθή Υπνζηήξημε) γηα θάζε Σπκβάλ ζην
Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα
παξαηεξήζεη γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ Σπκβάληνο ζηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο απφ ηνλ
Πειάηε. Ο Πειάηεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην Σπκβάλ θαη λα
πξνζθέξεη εχινγε βνήζεηα ζηελ IBM γηα ηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ Σπκβάληνο.

β.

Ο Πειάηεο πξέπεη λα εγείξεη κηα Αμίσζε γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ
(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα θαηά ηνλ νπνίν αλέθπςε ε αηηία ηεο
Αμίσζεο.

γ.

Οη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
ζα κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλέθεξε φηη ππέζηε γηα πξψηε θνξά ηηο
επηπηψζεηο ηεο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Δάλ ν Πειάηεο αλαθέξεη έλα Σπκβάλ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
Δθαξκνγψλ θαη έλα Σπκβάλ Γηαθνπήο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη
ηαπηφρξνλα, ηφηε ε IBM ζα ζεσξεί ηηο επηθαιππηφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
σο κία ρξνληθή πεξίνδν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαη φρη σο δχν ρσξηζηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειφηεξε ηζρχνπζα
Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
θάζε Σπκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα
παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην ίδην Σπκβάλ ζηνλ ίδην Σπκβαηηθφ
Μήλα.

δ.

Τν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε Σπκβαηηθφ Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ελφο δσδεθάηνπ (1/12) ηεο
εηήζηαο ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεη ν Πειάηεο ζηελ IBM γηα ηελ Υπεξεζία.

Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Γηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα
Γιαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

Πίζηωζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Φπέωζηρ Σςνδπομήρ για ηο
Σςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίωζηρ)

99% – 99,949%

2%

98% – 98,999%

5%

97% – 97,999%

10%

Φακειφηεξν απφ 97,000%

20%

Ζ Γηαζεζηκφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
ιεπηψλ ζε έλα Σπκβαηηθφ Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα, δηαηξνχκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην
Σπκβαηηθφ Μήλα.
Παξάδεηγκα: Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 50 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα
Σχλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
Σπκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 50 ιεπηά Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 43.150 ιεπηά
________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην Δπηηεπρζέλ
Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηψλ (99,884%)

Σχλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα
30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
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4.

Άλλερ πληποθοπίερ για αςηή ηη Σύμβαζη SLA
Ζ παξνχζα Σχκβαζε SLA θαζίζηαηαη δηαζέζηκε κφλν ζε Πειάηεο ηεο IBM θαη δελ ηζρχεη γηα αμηψζεηο πνπ
εγείξνληαη απφ ρξήζηεο, επηζθέπηεο, ζπκκεηέρνληεο θαη εγθεθξηκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηεο Υπεξεζίαο
νχηε γηα νπνηεζδήπνηε εθδφζεηο beta ή δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ΗΒΜ.
Ζ Σχκβαζε SLA ηζρχεη κφλν γηα ηηο Υπεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε παξαγσγηθή ρξήζε. Γελ ηζρχεη γηα κε
παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηβαιιφλησλ
δηελέξγεηαο δνθηκψλ, απνθαηάζηαζεο κεηά απφ θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή αλάπηπμεο.

Σημανηικό: Οη παξφληεο Όξνη Φξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ησλ παξφλησλ Όξσλ Φξήζεο ζηελ αγγιηθή απφ ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κφλν γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ
αγγιηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθφ θείκελν ππεξηζρχεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
δελ έρεηε πξφζβαζε ζην αγγιηθφ θείκελν, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθφ εθπξφζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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