Termenii de Utilizare IBM – Termeni Specifici Ofertei SaaS
IBM Marketing Cloud
Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM – Termeni Specifici Ofertei SaaS
("Termenii Specifici Ofertei SaaS") şi un document intitulat Termenii de Utilizare IBM – Termeni Generali
("Termenii Generali"), disponibil la următorul URL: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
În eventualitatea unui conflict, Termenii Specifici Ofertei SaaS vor prevala faţă de Termenii Generali. Prin
comandarea, accesarea sau utilizarea IBM SaaS, Clientul este de acord cu Termenii de Utilizare.
Termenii de Utilizare sunt guvernaţi de IBM International Passport Advantage Agreement, IBM International
Passport Advantage Express Agreement sau IBM International Agreement for Selected IBM SaaS Offerings,
după caz ("Contractul"), care împreună cu Termenii de Utilizare reprezintă acordul complet.

1.

IBM SaaS
Aceşti Termeni Specifici Ofertei SaaS acoperă următoarele oferte IBM SaaS:
●

IBM Marketing Cloud Essentials

●

IBM Marketing Cloud B2B Essentials

●

IBM Marketing Cloud Standard

●

IBM Marketing Cloud – Additional Marketing Interactions

●

IBM Marketing Cloud B2B Standard

●

IBM Marketing Cloud B2B – 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

●

IBM Marketing Cloud Enterprise

●

IBM Marketing Cloud B2B Enterprise

●

IBM Marketing Cloud Social Audiences

●

IBM Marketing Cloud Duplicate Message Send

●

IBM Marketing Cloud Unlimited Scoring

●

IBM Marketing Cloud Unlimited Programs

●

IBM Marketing Cloud Additional IP Address

●

IBM Marketing Cloud Citrix Integration

●

IBM Marketing Cloud CRM Integration

●

IBM Marketing Cloud CRM Integration with Scribe

●

IBM Marketing Cloud Inbox Monitoring

●

IBM Marketing Cloud Multi-Factor Authentication

●

IBM Marketing Cloud Transact Magento Integration

●

IBM Marketing Cloud Web Analytics Integrations

●

IBM Marketing Cloud WebEx Integration

●

IBM Marketing Cloud Transact – Instance

●

IBM Marketing Cloud Transact – Message
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2.

Indicii de Măsurare pentru Tarifare
IBM SaaS este vândut în baza unuia dintre următorii indici de măsurare pentru tarifare, după cum este
specificat în Documentul Tranzacţional:
a.

Acces – este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. Un Acces înseamnă dreptul de a
utiliza IBM SaaS. Clientul trebuie să obţină un singur drept Acces în vederea utilizării IBM SaaS pe
durata perioadei de măsurare specificate în Dovada Dreptului de Utilizare (PoE) sau Documentul
Tranzacţional al Clientului.

b.

Utilizator Autorizat – este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. Clientul trebuie să
obţină drepturi de utilizare separate, dedicate pentru fiecare Utilizator Autorizat unic căruia i s-a dat
acces la IBM SaaS, într-o manieră directă sau indirectă (de exemplu: printr-un program de
multiplexare, dispozitiv sau server de aplicaţii), prin orice mijloace. Trebuie obţinute drepturi
suficiente pentru a acoperi numărul total de Utilizatori Autorizaţi cărora li s-a dat acces la IBM SaaS
pe durata perioadei de măsurare specificate în Dovada Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement PoE) sau Documentul Tranzacţional al Clientului.

c.

Conexiune – este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. O Conexiune este un link sau
asocierea la IBM SaaS a unei baze de date, a unei aplicaţii, a unui server sau a altui tip de
dispozitiv. Trebuie obţinute drepturi suficiente pentru a acoperi numărul total de Conexiuni care au
fost sau sunt realizate la IBM SaaS pe durata perioadei de măsurare specificate în Dovada
Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul Tranzacţional al Clientului.

d.

Înregistrare de Bază de Date – este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. O
Înregistrare de Bază de Date este o colecţie de câmpuri dintr-o bază de date, care se referă la o
singură entitate şi este accesibilă ca o singură unitate. Fiecare drept Mie de Înregistrări de Bază de
Date reprezintă o Mie de Înregistrări de Bază de Date. Trebuie obţinute drepturi Mie de Înregistrări
de Bază de Date suficiente pentru a acoperi numărul total de Înregistrări de Bază de Date
procesate de IBM SaaS pe durata perioadei de măsurare specificate în Dovada Dreptului de
Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul Tranzacţional al Clientului.

e.

Mesaj Digital – este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. Un Mesaj Digital este o
comunicare electronică gestionată sau procesată de IBM SaaS. Trebuie obţinute drepturi suficiente
pentru a acoperi numărul total de Mesaje Digitale procesate de IBM SaaS pe durata perioadei de
măsurare specificate în Dovada Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul
Tranzacţional al Clientului.

f.

Angajament – este o unitate de măsură pentru obţinerea serviciilor. Un Angajament constă în
servicii profesionale şi/sau de instruire asociate cu IBM SaaS. Trebuie obţinute drepturi de utilizare
suficiente pentru a acoperi fiecare Angajament.

g.

Eveniment – este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. Drepturile Eveniment sunt
bazate pe numărul de apariţii ale unui anumit eveniment privind utilizarea IBM SaaS. Drepturile
Eveniment sunt specifice ofertei IBM SaaS şi tipul de eveniment nu poate fi schimbat cu sau
agregat cu alte drepturi Eveniment, ale altui IBM SaaS sau tip de eveniment. Trebuie obţinute
drepturi suficiente pentru a acoperi fiecare eveniment care apare pe durata perioadei de măsurare
specificate în Dovada Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul
Tranzacţional.
Când sunt achiziţionate drepturi Eveniment, sunt considerate ca fiind Eveniment următoarele:
(1)

Interacţiune de Marketing:
O Interacţiune de Marketing este un punct de contact sau comunicare de intrare sau de ieşire.
Exemple de astfel de comunicări sunt un mesaj e-mail, o notificare push mobilă, un mesaj de
aplicaţie de dispozitiv, conţinu afişat în browser-e, expunerea unui anunţ social sau o ţintă
pentru reclamă. Acestea pot fi asociate cu vizitatori sau clienţi anonimi sau cunoscuţi.

(2)

Deschideri de Informaţii E-mail:
Este înregistrată o Deschidere de Informaţii E-mail de fiecare dată când un destinatar
primeşte un e-mail de la Client şi îl deschide.

(3)

Contact:
Contactul este Evenimentul asociat cu trimiterea unui ID de contact prin caracteristica Social
Audiences, către o platformă socială corespondentă.

i126-6993-05 (08/2016)

Pagina 2 din 17

h.

3.

Instanţă – este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. O Instanţă este accesul la o
configuraţie IBM SaaS specifică. Trebuie obţinute drepturi suficiente pentru fiecare Instanţă a IBM
SaaS făcută disponibilă pentru acces şi utilizare pe durata perioadei de măsurare specificate în
Dovada Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul Tranzacţional al
Clientului.

Tarife şi Facturare
Suma de plată pentru IBM SaaS este specificată într-un Document Tranzacţional.

3.1

Tarifele de Setare
Se aplică un tarif de setare unică, iniţială, în conformitate cu termenii privind rata şi facturarea specificaţi
în Documentul Tranzacţional. În funcţie de oferta de bază IBM SaaS aleasă, serviciul de setare
obligatorie corespondent va asigura utilizarea de către Client a ofertei IBM SaaS selectate. Serviciile de
setare disponibile sunt următoarele:
●

IBM Marketing Cloud Basic Onboarding Services

●

IBM Marketing Cloud Onboarding Services

●

IBM Marketing Cloud Mobile Onboarding Services

Pentru următorul serviciu de setare, se aplică un tarif în conformitate cu termenii privind rata şi facturarea
specificaţi în Documentul Tranzacţional, când sunt comandate drepturile Utilizatorului Autorizat pentru
IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Additional Users:
●

IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Services

Toate serviciile de setare expiră la 90 de zile de la data la care Clientul a fost notificat de către IBM că are
acces la IBM SaaS, indiferent dacă au fost utilizate sau nu toate orele.

3.2

Tarife Lunare Parţiale
Un tarif lunar parţial, după cum este specificat în Documentul Tranzacţional, poate fi evaluat prin
proratare.

3.3

Tarife pentru Excedent
Dacă utilizarea reală de către Client a IBM SaaS pe durata perioadei de măsurare depăşeşte dreptul de
utilizare specificat în PoE, Clientul va fi facturat pentru excedent după cum este specificat în Documentul
Tranzacţional.
După atingerea valorii totale, în fiecare lună, Clientul va fi facturat în arierate pentru excedent, în
conformitate cu ratele de facturare pentru excedent specificate în PoE. Tarifele pentru excedent sunt
aplicate în plus faţă de tariful pentru utilizarea de bază lunară.
Dacă Perioada de Abonare este mai mare de 12 luni, numărul total agregat de drepturi de utilizare va fi
bazat pe 12 perioade de măsurare lunară. Totalul agregat va fi resetat la zero după a 12-a perioadă de
măsurare lunară. Tarifele pentru excedent pentru următoarele 12 perioade de măsurare nu vor fi aplicate
decât după ce utilizarea reală, agregată, a interacţiunilor depăşeşte numărul total de interacţiuni pentru
care există drept de utilizare pentru cele 12 perioade de măsurare lunară.
Pentru Clienţii care beneficiază de perioade de iniţiere, fiecare perioadă este tratată la fel ca perioada de
abonare şi se aplică aceleaşi principii.
Dacă o Perioadă de Abonare este mai mică de 12 luni sau dacă într-o Perioadă de Abonare rămân mai
puţin de 12 perioade lunare, drepturile lunare rămase din abonament vor fi utilizate pentru numărul total
agregat de interacţiuni cu drept de utilizare.
a.

Exemplul 1:
Clientul are o Perioadă de Abonare de 12 luni şi a achiziţionat 10 Utilizatori Autorizaţi suplimentari
în baza dreptului de utilizare pentru IBM Marketing Cloud Additional User. În cazul în care Clientul
activează mai mult de 10 Utilizatori Autorizaţi înainte de sfârşitul Perioadei de Abonare de 12 luni,
Clientul va fi facturat în luna următoare pentru cantitatea în exces şi întreaga utilizare din lunile care
urmează va fi facturată în arierate, până la sfârşitul Perioadei de Abonare.

b.

Exemplul 2:
Clientul are o Perioadă de Abonare de trei ani şi a achiziţionat 10 Utilizatori Autorizaţi suplimentari
în baza dreptului de utilizare pentru IBM Marketing Cloud Additional User. În cazul în care Clientul
activează mai mult de 10 Utilizatori Autorizaţi înainte de sfârşitul primei perioade de 12 luni, Clientul
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va fi facturat în luna următoare pentru cantitatea în exces şi pentru întreaga utilizare până la
sfârşitul perioadei de 12 luni. La sfârşitul fiecărei perioade de 12 luni, contorul utilizării este resetat.
În cazul în care Clientul activează mai mult de 10 Utilizatori Autorizaţi înainte de sfârşitul următoarei
perioade de 12 luni, Clientul va fi facturat în luna următoare pentru cantitatea în exces şi întreaga
utilizare din lunile care urmează va fi facturată în arierate, până când este resetat contorul de
utilizare sau până la sfârşitul intervalului rămas din Perioada de Abonare.

3.4

Tarife pentru Plata Per Utilizare
Clientul poate utiliza IBM Marketing Cloud Essentials, IBM Marketing Cloud Standard, IBM Marketing
Cloud Social Audiences şi IBM Marketing Cloud Enterprise, măsurate în incremente de 1.000 de
Evenimente, IBM Marketing Cloud B2B Essentials, IBM Marketing Cloud B2B Standard şi IBM Marketing
Cloud B2B Enterprise, măsurate în incremente de 10.000 de Înregistrări de Bază de Date, şi IBM
Marketing Cloud Additional Email Insights Opens, măsurat în incremente de 100.000 de Evenimente, cu
plata în funcţie de utilizare. Clientul va fi tarifat pentru cantitatea de Evenimente sau Înregistrări de Bază
de Date, după caz, utilizată în fiecare lună, la ratele specificate în Documentul Tranzacţional.

4.

Opţiunile pentru Reînnoirea Perioadei de Abonare IBM SaaS
Termenul IBM SaaS începe la data la care IBM anunţă Clientul că acesta are acces la IBM SaaS, după
cum este specificat în PoE. Dovada Dreptului de Utilizare (PoE) va specifica dacă oferta IBM SaaS este
reînnoită automat, va fi furnizată mai departe pe bază de utilizare continuă sau se va termina la sfârşitul
termenului.
În cazul reînnoirii automate, cu excepţia situaţiei în care Clientul, cu cel puţin 90 de zile înainte de
expirarea termenului, trimite o notificare scrisă prin care anunţă că nu doreşte reînnoirea, oferta IBM
SaaS va fi reînnoită automat pentru termenul specificat în PoE.
În cazul utilizării continue, oferta IBM SaaS va continua să fie disponibilă, de la lună la lună, până când
Clientul trimite, cu 90 de zile înainte, o notificare scrisă privind terminarea. După această perioadă de 90
de zile, oferta IBM SaaS va rămâne disponibilă până la sfârşitul lunii calendaristice.

5.

Suport Tehnic
Suportul tehnic este furnizat pentru oferta IBM SaaS şi Software-ul de Abilitare, după cum este cazul, pe
durata Perioadei de Abonare. Un astfel de suport tehnic este inclus în IBM SaaS şi nu este disponibil ca
ofertă separată.
Severitate

Definiţie Severitate

Obiective Timp de
Răspuns

Acoperire Timp de
Răspuns

1

Impact critic asupra afacerii/serviciu întrerupt:
O funcţionalitate cu caracter critic pentru afacere este
inoperabilă sau o interfaţă cu caracter critic nu
funcţionează. De obicei aceasta se aplică în cazul unui
mediu de producţie şi indică incapacitatea de a accesa
serviciile, ceea ce are un impact critic asupra operaţiilor.
Această condiţie necesită o soluţionare imediată.

Într-un interval de 1
oră

24x7

2

Impact semnificativ asupra afacerii:
O caracteristică sau o funcţie a serviciului a suferit o
restricţie importantă şi riscaţi să nu puteţi îndeplini
termenele limită ale afacerii.

Într-un interval de 2
ore de lucru

Orele de lucru L-V

3

Impact minor asupra afacerii:
Indică situaţia în care serviciul sau funcţionalitatea
permite utilizarea şi nu are un impact critic asupra
operaţiilor.

Într-un interval de 4
ore de lucru

Orele de lucru L-V

4

Impact minim asupra afacerii:
O întrebare sau o cerere care nu are caracter tehnic.

Într-un interval de 1 zi
lucrătoare

Orele de lucru L-V
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6.

Termeni Suplimentari pentru Oferta IBM SaaS

6.1

Descrierea Securităţii
Acest IBM SaaS respectă principiile IBM privind securitatea şi confidenţialitatea datelor pentru IBM SaaS,
care sunt disponibile la http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/dsp, şi orice termeni suplimentari
specificaţi în această secţiune. Nicio modificare a principiilor IBM privind securitatea şi confidenţialitatea
datelor nu va afecta securitatea IBM SaaS.

6.2

Software de Abilitare
Dacă Software-ul de Abilitare este prezentat cu un acord de licenţiere separat (de exemplu, IBM
International Licence Agreement for Non-Warranted Programs ("ILAN") sau alt acord de licenţiere IBM
sau terţă parte) la momentul instalării sau descărcării, acest acord separat va guverna utilizarea sa. Dacă
Software-ul de Abilitare nu este însoţit de niciun acord de licenţă, se aplică aceşti Termeni de Utilizare.

6.3

Locaţii de Beneficiu Derivate
Când este aplicabil, taxele sunt bazate pe locaţiile pe care Clientul le identifică ca loc unde beneficiază de
IBM SaaS. IBM va aplica taxele utilizând adresa de afaceri specificată ca locaţie principală de beneficiu,
atunci când se comandă un IBM SaaS, cu excepţia cazului în care IBM primeşte alte informaţii de la
Client. Clientul este responsabil pentru păstrarea acestor informaţii şi trimiterea oricărei modificări la IBM.

6.4

Conformitatea Safe Harbor
IBM se conformează cadrului de lucru U.S. – EU Safe Harbor Framework, aşa cum a fost stabilit de
Departamentul de Comerţ al Statelor Unite privind colectarea, utilizarea şi păstrarea informaţiilor colectate
din Uniunea Europeană. Pentru informaţii suplimentare privind Safe Harbor sau accesul la declaraţia de
certificare IBM, vizitaţi http://www.export.gov/safeharbor/.

6.5

Liste de Distribuţie
Clientul nu va utiliza cu IBM SaaS liste de distribuţie ce includ persoane care nu şi-au dat acordul de a fi
incluse pe o astfel de listă pentru a primi comunicări prin e-mail de la Client, cu excepţia cazului în care,
între Client şi persoanele respective, există o relaţie de afaceri sau personală. În toate cazurile, se
interzice în mod expres utilizarea listelor de date generate în urma aplicării procedurilor de marketing ale
afiliatelor. În fiecare mesaj, Clientul trebuie să includă un mecanism opt-out (de refuzare a primirii
mesajelor) valid.

6.6

Fără Revânzare
Dreptul Clientului de a utiliza IBM SaaS este un drept personal al Clientului. Clientul nu va revinde IBM
SaaS şi nu va furniza acces la IBM SaaS terţelor părţi (exceptând angajaţii sau contractorii care lucrează
în numele Clientului), fără acordul prealabil scris al IBM.

6.7

Notificări Push Mobile
Evenimentele Interacţiune de Marketing asociate cu notificările push mobile includ notificările push
simple, notificările in-app push simple, notificările "bogate" şi notificările inbox. Notificările push simple,
notificările in-app şi notificările "bogate" sunt contorizate ca o Interacţiune de Marketing per dispozitiv în
momentul trimiterii. Notificările inbox sunt contorizate ca o Interacţiune de Marketing pentru fiecare
appkey către care sunt trimise.
Calculul Interacţiunilor de Marketing asociate cu notificările push mobile va include numărul de notificări
push mobile trimise către dispozitivele pe care s-a selectat suprimarea notificărilor push mobile şi numărul
de notificări push mobile trimise către dispozitive după ce a fost dezinstalată aplicaţia. IBM va utiliza cu
regularitate serviciile de feedback Apple şi Google şi va actualiza notificările push trimise, în funcţie de
dezinstalări. Clientul este responsabil pentru determinarea numărului necesar de drepturi de utilizare
Eveniment pentru Interacţiunile de Marketing, în care sunt incluse notificările push.

6.8

Trimitere Mesaj Duplicat
Trimitere Mesaj Duplicat (Duplicate Message Send) este o caracteristică de abonare suplimentară,
activată la nivel de organizaţie. Un Client abonat poate comuta caracteristica în starea de activare sau
dezactivare. Adresa de e-mail specificată de Client pentru primirea mesajului duplicat va fi introdusă ca
adresă Bcc şi nu va fi vizibilă pentru destinatarii mesajului e-mail al Clientului. Destinatarii Clientului
pentru mesajul duplicat pot fi schimbaşi. Dacă mesajul duplicat nu poate fi livrat la adresa de e-mail Bcc,
IBM nu va putea retrimite mesajul e-mail duplicat.
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6.9

Păstrarea Datelor
Elementele de date specifice ale IBM SaaS vor fi disponibile în cadrul IBM SaaS după cum urmează:
baze de date (liste de contact) şi şabloane – 450 de zile de la ultima utilizare (bazele de date şi
şabloanele utilizate în mod activ sunt păstrate pe termen nedefinit cât timp serviciul este activ); mesaje email, conţinut, date de urmărire a click-urilor pe e-mail, baze de date şi şabloane neutilizate sau inactive –
450 de zile de la data trimiterii mesajului; urmărire web pentru vizitatori cunoscuţi sau autentificaţi – 180
de zile; urmărire web pentru vizitatori anonimi – 30 de zile (înregistrările pot fi convertite la "cunoscut sau
autentificat" dacă identitatea utilizatorului devine cunoscută într-un interval de 30 de zile); şi
Comportament Universal – 180 de zile ("Perioada de Păstrare a Datelor".
Aceste elemente de date pot fi înlăturate din reţeaua şi sistemele IBM după ce a expirat Perioada de
Păstrare a Datelor şi, în orice situaţie, IBM poate distruge toate copiile acestor elemente de date şi orice
alte date conexe ale Clientului, la 30 de zile după terminarea sau expirarea Perioadei de Abonare.
Clientul va păstra copiile back-up ale întregului conţinut furnizat pentru a fi utilizat în legătură cu SaaS.

6.10

Observaţii privind Codul Terţă Parte
IBM SaaS include următorul software, care nu poate fi utilizat pentru scopuri malefice: janrain4j_1.1.0,
JSON, JSON-lib-2.3, JDK15, flexjson şi packtag.

6.11

Versiunile în Alte Limbi decât Engleza
Clientul înţelege şi este de acord că accesul la şi utilizarea oricărei versiuni IBM SaaS în altă limbă decât
engleza poate depinde de funcţionalitatea unui partener tehnologic terţă parte, translations.com, în ceea
ce priveşte traducerea interfeţei de utilizator. Când se utilizează o versiune IBM SaaS în altă limbă decât
limba engleză, interfaţa de utilizator IBM SaaS poate transmite date ale Clientului şi orice conţinut
accesibil prin interfaţa de utilizator IBM SaaS, fără criptare, prin sistemele translations.com dedicate
pentru IBM SaaS, în vederea traducerii interfeţei de utilizator, la cererea Clientului.

6.12

Servicii de Setare Instructor Led Training
Dacă Serviciul de Setare Instructor Led Training este desemnat pentru a fi realizat în locaţia Clientului,
este responsabilitatea Clientului de a asigura o cameră de instruire adecvată pentru numărul de studenţi,
inclusiv numărul corespunzător de prize electrice, un proiector, un ecran şi/sau un flipchart şi
conectivitatea pentru sistemele şi mediile necesare, inclusiv conectivitate Internet, dacă este necesară.
Dacă Serviciul de Setare Instructor Led Training este realizat într-o facilitate IBM, Clientul înţelege şi este
de acord că IBM poate utiliza resurse globale (rezidenţi non-permanenţi folosiţi local şi personal în locaţii
din întreaga lume) pentru furnizarea Serviciului de Setare a Instruirii.

6.12.1 Responsabilităţile Clientului
Performanţa IBM depinde de gestionarea şi îndeplinirea de către Client a responsabilităţilor sale
specificate mai jos, fără nicio plată din partea IBM. Orice întârziere în îndeplinirea acestor responsabilităţi
poate afecta capacitatea IBM de a finaliza Serviciile de Setare pentru Instruire. Clientul:
a.

dacă nu sunt furnizate de IBM, va furniza către IBM detaliile privind adresa şi camera locaţiei de
instruire;

b.

dacă este aplicabil, va asigura accesul, în condiţii de siguranţă, spaţiul de birouri adecvat,
aprovizionarea, mobilierul, conectivitate de înaltă viteză la Internet şi alte facilităţi necesare
personalului IBM atunci când lucrează în locaţia Clientului;

c.

exceptând cazul în care facilităţile sunt asigurate de IBM, va fi responsabil pentru stocarea
securizată a tuturor componentelor hardware şi software deţinute de IBM atunci când acestea se
află la sediul Clientului şi se va asigura că toate sălile de clasă sunt încuiate, în orice moment.

i126-6993-05 (08/2016)

Pagina 6 din 17

Termenii de Utilizare IBM – Specificaţia IBM SaaS
Anexa A
IBM Marketing Cloud, o platformă de marketing digital bazată pe cloud, le permite comercianţilor să
realizeze o creştere a rentabilităţii investiţiei (ROI), prin următoarele capabilităţi cheie:
●

Proiectarea şi automatizarea unor experienţe consistente, cross-channel, prin canale de e-mail,
mobile, web şi sociale.

●

Utilizarea instrumentelor analitice pentru a susţine luarea deciziilor de marketing şi atragerea
clienţilor.

●

Îmbunătăţirea rentabilităţii investiţiei (ROI) cu ajutorul unei platforme de marketing bazate pe cloud,
care asigură integrarea cu alte surse de date şi aplicaţii ale clientului.

IBM Marketing Cloud include următoarele pachete şi servicii noi, bazate pe soluţie, care sunt adaptate
necesităţilor comerciantului, pentru a simplifica procesul de cumpărare.

1.

IBM Marketing Cloud Essentials
IBM Marketing Cloud Essentials le asigură comercianţilor reducerea necesităţilor privind volumul şi
abilitatea de a realiza interacţiuni digitale personalizate cu rate de conversie superioare. Această ofertă
este disponibilă în baza unui abonament şi cu plata în funcţie de utilizare.
●

Bază de date pentru marketing: Colectaţi date cuprinzătoare privind clienţii, într-o singură sursă, şi
utilizaţi eficient aceste date, pentru a susţine campaniile automatizate şi comunicările personalizate.

●

Segmentare: Utilizaţi date privind comportamentul, profilul, preferinţele şi altele, pentru a interoga şi
a specifica mai precis audienţa ţintă. Opţional, integraţi aceste interogări de segmentare cu
strategiile dumneavoastră de marketing, pentru a furniza audienţei ţintă un conţinut cât mai atractiv
şi mai personalizat.

●

Generator de conţinut: Un editor intuitiv, bazat pe web, care vă permite să creaţi şi să editaţi
conţinutul din aplicaţie, cu acces point-and-click la caracteristici cum ar fi urmărirea link-ului,
personalizarea, conţinutul dinamic şi altele.

●

Conţinut dinamic: Creaţi mesaje direct din corpul de mesaj, relevante şi specifice pentru fiecare
client, utilizând o interfaţă point-and-click intuitivă.

●

Testare A/B: Trimiteţi mesaje e-mail pentru a testa linia de subiect, începând cu elementele de
conţinut şi nume; aflaţi ce elemente determină cel mai bun răspuns şi trimiteţi contactelor cele mai
performante mesaje e-mail.

●

E-mail: Creaţi şi trimiteţi mesaje e-mail cu conţinut relevant şi atractiv.

●

Trimitere mobilă: Livraţi mesaje personalizate, prin îmbinarea datelor din aplicaţiile mobile cu
informaţii cuprinzătoare privind profilul consumatorului.

●

Partajare socială: Distribuiţi mesaje e-mail de marketing în pe site-urile de reţele sociale şi generaţi
rezultate de raportare detaliate.

●

Formulare progresive: Reduceţi rata de abandonare a formularelor şi construiţi un profil de contact,
de-a lungul timpului, cu formulare progresive, care prezintă întrebări diferite de fiecare dată când un
contact vizitează un site web sau o pagină de întâmpinare.

●

Urmărirea comportamentului digital: Monitorizaţi modul în care contactele interacţionează cu
dumneavoastră online atunci când utilizează calculatoare, chat-uri live, butoane sociale şi altele.
Utilizaţi această urmărire personalizată a comportamentelor pentru a muta un contact la un anumit
program de marketing sau model de stabilire a punctajului comportamentului.

●

Pagină de întâmpinare: Acces point-and-click pentru a crea pagini specifice campaniei şi forumuri
web personalizate. Domeniile personalizate pentru pagini de întâmpinare trebuie să fie cumpărate
separat.

●

Analiză comportamentală: Procesaţi rezultatele mesajelor e-mail, pentru a identifica tendinţele şi
segmentele ţintă de clienţi; definiţi segmente de clienţi şi selectaţi indicii de măsurare pentru a crea
rapoarte de tip tabel sau tabel încrucişat, apoi procesaţi rapoartele, prin adăugarea sau înlăturarea
unor câmpuri, modificarea indicilor de măsurare şi sortarea şi ordonarea coloanelor.

i126-6993-05 (08/2016)

Pagina 7 din 17

●

Rapoarte de campanie: Creaţi rapoarte agregate şi detaliate, cu informaţii despre mesajele e-mail
trimise clienţilor. Printre indicii de măsurare raportaţi se numără deschiderile, conversiile, Rich
Media, înaintările şi accesul la date click-stream.

●

Informaţii e-mail: Utilizatorii pot previzualiza aspectul şi modul în care sunt percepute mesajele email în diferiţi clienţi de e-mail şi pot urmări utilizarea clientului de e-mail pentru mai multe liste de email, pentru a optimiza programele de e-mail bazate pe dispozitivele specifice şi clienţii de e-mail cu
care lucrează utilizatorii. Email Insights include componente tehnologice furnizate de Litmus.

●

Journey Designer: Un instrument de proiectare vizuală, care le permite comercianţilor să
colaboreze la elaborarea unei hărţi a traseelor parcurse de client, pe care o pot distribui membrilor
echipei lor.

●

Universal Behavior Exchange: O tehnologie de abilitare care le permite clienţilor să publice date în
IBM Marketing Cloud şi să se aboneze la date din aplicaţii terţă parte integrate.

●

IBM Marketing Cloud Orientation este un pachet de fundaţie, educaţional, pentru IBM Marketing
Cloud. Asigură o prezentare de nivel înalt a caracteristicilor şi capabilităţilor Marketing Cloud,
precum şi o introducere în Customer Engagement Model. Pachetul de orientare este inclus în
abonamentul iniţial pentru Marketing Cloud şi ar trebui să fie finalizat înainte de a începerea
serviciului de adoptare necesar. Este furnizat ca o ofertă cu auto-servire şi include înregistrări video
şi bazate pe web.

Tarifele de abonare pentru această ofertă IBM SaaS includ următoarele:
a.

Cinci (5) Utilizatori Autorizaţi

b.

Zece (10) programe active

c.

50 de mii de Interacţiuni de Marketing per lună, pentru un total de 600 de mii de Interacţiuni de
Marketing anual.

d.

Înregistrări de Bază de Date nelimitate

e.

O (1) organizaţie

f.

Zece (10) mii de Deschideri de Informaţii E-mail lunar

g.

Previzualizări de e-mail nelimitate. Este înregistrată o 'previzualizare de e-mail' de fiecare dată când
Clientul lansează în această caracteristică un şablon de e-mail pentru previzualizare.

h.

Cinci (5) domenii de trimitere

i.

Un (1) domeniu gazdă cu brand-ul clientului

j.

O (1) adresă IP pentru trimiterea mesajelor

k.

Clienţii care trimit mai mult de trei (3) milioane de mesaje e-mail pe an sunt eligibili pentru a primi o
adresă IP dedicată; altfel, va fi alocată o adresă IP partajată.

l.

Suport tehnic

m.

Module de instruire online

De asemenea, clienţii pot cumpăra volume suplimentare de Utilizatori, Interacţiuni de Marketing şi
Deschideri de Informaţii E-mail.

2.

IBM Marketing Cloud B2B Essentials
IBM Marketing Cloud B2B Essentials le asigură comercianţilor reducerea mărimii bazelor de date şi
abilitatea de a capta, califica şi cultiva clienţii potenţiali. Această ofertă este disponibilă în baza unui
abonament şi cu plata în funcţie de utilizare. Această ofertă IBM SaaS include următoarele caracteristici:
●

Toate caracteristicile din oferta IBM Marketing Cloud Essentials

●

Automatizarea marketingului

●

Generarea clienţilor potenţiali: Creaţi campanii de marketing utilizând un generator vizual de
campanii; trimiteţi automat mesaje sau intraţi într-un program specific atunci când un client potenţial
realizează o anumită acţiune.

●

Model unic de stabilire a punctajului: Stabiliţi punctajul clienţilor, existenţi şi potenţiali, în funcţie de
criteriile de cumpărare, informaţiile demografice şi comportament (cum ar fi vizitarea website-ului,
trimiterea de formulare şi interacţiunea prin mesaje) sau componente bazate pe timp (cum ar fi
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experienţa recentă şi frecvenţa). În funcţie de punctaj, caracteristicile de automatizare a
marketingului dirijează clienţii existenţi şi potenţiali către continuarea corespunzătoare.
●

Integrarea CRM (Customer Relationship Management): Integrarea cu sistemele CRM terţă parte,
cum ar fi Salesforce.com, Microsoft Dynamics CRM şi Sugar CRM.

Tarifele de abonare pentru această ofertă IBM SaaS includ următoarele:
a.

Cinci (5) Utilizatori Autorizaţi

b.

Zece (10) programe active

c.

Un (1) model de stabilire a punctajului

d.

Interacţiuni de Marketing nelimitate

e.

10.000 de Înregistrări de Bază de Date

f.

O (1) organizaţie

g.

Zece (10) mii de Deschideri de Informaţii E-mail lunar

h.

Previzualizări de e-mail nelimitate. Este înregistrată o 'previzualizare de e-mail' de fiecare dată când
Clientul lansează în această caracteristică un şablon de e-mail pentru previzualizare.

i.

Cinci (5) domenii de trimitere

j.

Un (1) domeniu gazdă cu brand-ul clientului

k.

O (1) adresă IP pentru trimiterea mesajelor

l.

Suport tehnic

m.

Module de instruire online

De asemenea, clienţii pot cumpăra volume suplimentare de Utilizatori, Înregistrări de Bază de Date şi
Deschideri de Informaţii E-mail.

3.

IBM Marketing Cloud Standard
Abonamentul IBM Marketing Cloud Standard are la bază capabilităţile din pachetul Essentials. Abonaţii
primesc Utilizatori Autorizaţi suplimentari, precum şi volume de utilizare mai mari pentru automatizarea
programelor, stabilirea punctajului şi Informaţii E-mail. De asemenea, abonaţii primesc mai multe
Interacţiuni de Marketing ca parte a pachetului Standard. Pachetul Standard include toate capabilităţile
din Essentials, plus următoarele:
●

Social Audiences: O aplicaţie de marketing pentru medii sociale, care le permite clienţilor să trimită
audienţe specifice şi reclame asociate către reţelele de socializare, pentru campanii de marketing
ce vizează o anumită audienţă sau unele conexe.

●

Integrarea CRM (Customer Relationship Management): Integrarea cu sistemele CRM terţă parte,
cum ar fi Salesforce.com, Microsoft Dynamics CRM şi Sugar CRM.

Tarifele de abonare pentru această ofertă IBM SaaS includ următoarele:
a.

Zece (10) Utilizatori Autorizaţi per organizaţie

b.

Cinci (5) organizaţii

c.

Douăzeci (20) de programe active

d.

Un (1) model de stabilire a punctajului

e.

250 de mii Interacţiuni de Marketing per lună, pentru un total de 3 milioane de Interacţiuni de
Marketing anual.

f.

Înregistrări de Bază de Date nelimitate

g.

Cinci (5) mii de Evenimente Contact Social Audiences lunar

h.

200 de mii Deschideri de Informaţii E-mail lunar

i.

Previzualizări de e-mail nelimitate. Este înregistrată o 'previzualizare de e-mail' de fiecare dată când
Clientul lansează în această caracteristică un şablon de e-mail pentru previzualizare.

j.

Cinci (5) domenii de trimitere

k.

Un (1) domeniu gazdă cu brand-ul clientului

l.

O (1) adresă IP pentru trimiterea mesajelor
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m.

Clienţii care trimit mai mult de trei (3) milioane de mesaje e-mail pe an sunt eligibili pentru a primi o
adresă IP dedicată; altfel, va fi alocată o adresă IP partajată.

n.

Suport tehnic

o.

Module de instruire online

De asemenea, clienţii pot cumpăra volume suplimentare de Utilizatori, Interacţiuni de Marketing şi
Deschideri de Informaţii E-mail.

4.

IBM Marketing Cloud B2B Standard
Acest pachet are la bază caracteristicile din pachetul B2B Essentials. Cu pachetul B2B Standard, abonaţii
primesc Utilizatori Autorizaţi suplimentari, precum şi volume de utilizare mai mari pentru automatizarea
programelor, stabilirea punctajului şi Informaţii E-mail. De asemenea, abonaţii primesc mai multe
Înregistrări de Bază de Date ca parte a pachetului B2B Standard. Pachetul B2B Standard include toate
caracteristicile din pachetul B2B Essentials şi din pachetul IBM Marketing Cloud Standard.
Tarifele de abonare pentru această ofertă IBM SaaS includ următoarele:
a.

Zece (10) Utilizatori Autorizaţi per organizaţie

b.

Cinci (5) organizaţii

c.

Douăzeci (20) de programe active

d.

Cinci (5) modele de stabilire a scorului

e.

Interacţiuni de Marketing nelimitate

f.

50.000 de Înregistrări de Bază de Date

g.

Cinci (5) mii de Evenimente Contact Social Audiences lunar

h.

200 de mii Deschideri de Informaţii E-mail lunar

i.

Previzualizări de e-mail nelimitate. Este înregistrată o 'previzualizare de e-mail' de fiecare dată când
Clientul lansează în această caracteristică un şablon de e-mail pentru previzualizare.

j.

Cinci (5) domenii de trimitere

k.

Un (1) domeniu gazdă cu brand-ul clientului

l.

O (1) adresă IP pentru trimiterea mesajelor

m.

Suport tehnic

n.

Module de instruire online

De asemenea, clienţii pot cumpăra volume suplimentare de Utilizatori, Înregistrări de Bază de Date şi
Deschideri de Informaţii E-mail.

5.

IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Extension
IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning este motorizat de Allocadia, un partener terţă parte
al IBM, şi poate fi cumpărat ca produs autonom sau pentru utilizarea cu Marketing Cloud Standard,
Marketing B2B Standard, Marketing Cloud Enterprise, Marketing Cloud B2B Enterprise, IBM Silverpop
Engage sau IBM Campaign. Această ofertă este disponibilă în baza unui abonament şi cu plata în funcţie
de utilizare. Caracteristicile includ:
●

Planificare: Creaţi şi partajaţi planuri pentru alinierea strategiei corporative, predicţia rentabilităţii
investiţiilor şi predicţia impactului asupra venitului.

●

Stabilirea bugetului: Creaţi şi gestionaţi bugete globale, în orice monedă, fără a mai utiliza foi de
calcul tabelar greoaie, neconectate, cu caracter global sau regional sau axate pe produs.

●

Performanţă: Vizualizaţi, analizaţi şi optimizaţi trimiterea; luaţi decizii mai inteligente, prin
conectarea planurilor şi bugetelor cu datele CRM, financiare şi de marketing.

Tariful de abonare pentru această ofertă IBM SaaS include următoarele:
●

Cinci (5) Utilizatori Autorizaţi

●

Un (1) conector

Atunci când Clientul are nevoie de mai mulţi Utilizatori Autorizaţi decât asigură serviciul de bază, poate fi
cumpărat IBM Marketing Cloud Budget and Expense Planning Additional Users. Atunci când Clientul are
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nevoie de Conectori suplimentari pentru utilizarea cu serviciul de bază, poate fi cumpărat IBM Marketing
Cloud Budget and Expense Planning Additional Connector.

6.

IBM Marketing Cloud Enterprise
Acest pachet are la bază capabilităţile din pachetul Standard. Pachetul Enterprise include dreptul de
utilizare pentru capabilităţile de planificare şi bugetare motorizate de Allocadia. De asemenea, include
capabilităţi CRM (Customer Relationship Management). Abonaţii primesc cu pachetul Enterprise
Utilizatori Autorizaţi suplimentari, precum şi volume de utilizare mai mari pentru automatizarea
programelor, stabilirea punctajului şi Informaţii E-mail. De asemenea, abonaţii primesc mai multe
Interacţiuni de Marketing ca parte a pachetului Enterprise. Această ofertă este disponibilă în baza unui
abonament şi cu plata în funcţie de utilizare.
Tariful de abonare pentru această ofertă IBM SaaS include următoarele:
a.

Douăzeci (20) de Utilizatori Autorizaţi per organizaţie

b.

Zece (10) organizaţii

c.

Programe active nelimitate

d.

Înregistrări de Bază de Date nelimitate

e.

750 de mii Interacţiuni de Marketing per lună, pentru un total de 9 milioane de Interacţiuni de
Marketing anual.

f.

25 de mii de Evenimente Contact Social Audiences lunar

g.

Modele de stabilire a punctajului nelimitate

h.

400 de mii Deschideri de Informaţii E-mail lunar

i.

Previzualizări de e-mail nelimitate. Este înregistrată o 'previzualizare de e-mail' de fiecare dată când
Clientul lansează în această caracteristică un şablon de e-mail pentru previzualizare.

j.

Cinci (5) domenii de trimitere

k.

Un (1) domeniu gazdă cu brand-ul clientului

l.

O (1) adresă IP pentru trimiterea mesajelor

m.

Clienţii care trimit mai mult de trei (3) milioane de mesaje e-mail pe an sunt eligibili pentru a primi o
adresă IP dedicată; altfel, va fi alocată o adresă IP partajată.

n.

Suport tehnic

o.

Module de instruire online

De asemenea, clienţii pot cumpăra volume suplimentare de Utilizatori, Interacţiuni de Marketing şi
Deschideri de Informaţii E-mail.

7.

IBM Marketing Cloud B2B Enterprise
Acest pachet are la bază caracteristicile din pachetul B2B Standard. Pachetul B2B Enterprise include
dreptul de utilizare pentru capabilităţile de planificare şi bugetare motorizate de Allocadia. Abonaţii
primesc cu pachetul B2B Enterprise Utilizatori Autorizaţi suplimentari, precum şi volume de utilizare mai
mari pentru automatizarea programelor, stabilirea punctajului şi Informaţii E-mail. De asemenea, abonaţii
primesc mai multe Înregistrări de Bază de Date ca parte a pachetului B2B Enterprise. Această ofertă este
disponibilă în baza unui abonament şi cu plata în funcţie de utilizare.
Tariful de abonare pentru această ofertă IBM SaaS include următoarele:
a.

Douăzeci (20) de Utilizatori Autorizaţi

b.

Zece (10) organizaţii

c.

Programe active nelimitate

d.

Interacţiuni de Marketing nelimitate

e.

100.000 de Înregistrări de Bază de Date

f.

25 de mii de Evenimente Contact Social Audiences lunar

g.

Modele de stabilire a punctajului nelimitate

h.

400 de mii Deschideri de Informaţii E-mail lunar
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i.

Previzualizări de e-mail nelimitate. Este înregistrată o 'previzualizare de e-mail' de fiecare dată când
Clientul lansează în această caracteristică un şablon de e-mail pentru previzualizare.

j.

Cinci (5) domenii de trimitere

k.

Un (1) domeniu gazdă cu brand-ul clientului

l.

O (1) adresă IP pentru trimiterea mesajelor

m.

Suport tehnic

n.

Module de instruire online

De asemenea, clienţii pot cumpăra volume suplimentare de Înregistrări de Bază de Date şi Deschideri de
Informaţii E-mail.

8.

IBM Marketing Cloud Social Audiences
IBM Marketing Cloud Social Audiences le permite clienţilor să-şi stabilească ţinte pentru clienţi, utilizând
medii sociale plătite. Clienţii care cumpără pachetele Marketing Cloud – Standard, B2B Standard,
Enterprise sau B2B Enterprise, au dreptul la volume de utilizare pentru Social Audiences. Social
Audiences poate fi cumpărat şi ca un produs autonom. Această ofertă este disponibilă în baza unui
abonament şi cu plata în funcţie de utilizare.
Tariful de abonare pentru această ofertă IBM SaaS include următoarele:
●

Pentru Clienţii care au cumpărat unul dintre pachetele IBM Marketing Cloud Standard: 5.000 de
Evenimente Contact per lună.

●

Pentru Clienţii care au cumpărat unul dintre pachetele IBM Marketing Cloud Enterprise: 25.000 de
Evenimente Contact per lună.

●

Clienţii care cumpără oferta Social Audiences independent de ofertele de abonament IBM
Marketing Cloud au opţiunea de a cumpăra Evenimente Contact în niveluri de Cinci (5) Mii, 25 de
Mii, 100 de Mii, 250 de Mii, 500 de Mii, Un (1) Milion, Două (2) Milioane şi Cinci (5) Milioane.

În cazul unei integrări Social Audience cu un software de platformă socială terţă parte, IBM SaaS va
necesita utilizarea Universal Behavior Exchange (UBX) pentru transmiterea conţinutului şi datelor către şi
de la software-ul terţă parte. Noii utilizatori se pot înregistra pentru acces, cu formularul de înregistrare
online: https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/iwm/web/signup.do?source=ibm-ubxprovision.

9.

Caracteristici Opţionale
În baza unui tarif suplimentar, sunt disponibile caracteristici opţionale:
●

IBM Marketing Cloud Duplicate Message Send
Furnizează următoarele capabilităţi celor care s-au abonat la IBM Marketing Cloud Essentials, IBM
Marketing Cloud B2B Essentials, IBM Marketing Cloud Standard, IBM Marketing Cloud B2B
Standard, IBM Marketing Cloud Enterprise şi IBM Marketing Cloud B2B Enterprise. Duplicate
Message Send îi permite unui Client IBM Marketing Cloud să primească copii exacte ale mesajelor
personalizate trimise clienţilor, pentru scopuri ce ţin de reglementări, conformitate, auditare sau alte
motive de ţinere a evidenţei. În prezent, Duplicate Message Send se aplică numai pentru e-mail.
Această ofertă este disponibilă ca abonament şi asigură un număr nelimitat de trimiteri de mesaje
duplicat.

●

IBM Marketing Cloud Additional Scoring
Furnizează următoarele capabilităţi celor care s-au abonat la IBM Marketing Cloud Standard, IBM
Marketing Cloud B2B Standard, IBM Marketing Cloud Essentials şi IBM Marketing Cloud B2B
Essentials. Additional Scoring permite adăugarea unor modele suplimentare pentru stabilirea
scorului, în afara celor incluse în pachetul IBM Marketing Cloud al Clientului. Modelele suplimentare
de stabilire a scorului pot fi solicitate după cum este necesar, prin intermediul echipei de
provizionare IBM Marketing Cloud. Modelele suplimentare vor fi implementate pe loturi numerice
specifice, în funcţie de cea mai eficientă utilizare a caracteristicii de stabilire a scorului şi de
necesităţile Clientului.

●

IBM Marketing Cloud Additional Programs
Furnizează următoarele capabilităţi celor care s-au abonat la IBM Marketing Cloud Standard, IBM
Marketing Cloud B2B Standard, IBM Marketing Cloud Essentials şi IBM Marketing Cloud B2B
Essentials. Additional Programs permite adăugarea unor programe active suplimentare, în afara
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celor incluse în pachetul IBM Marketing Cloud al clientului. Programele active suplimentare pot fi
solicitate după cum este necesar, prin intermediul echipei de provizionare IBM Marketing Cloud.
Programele suplimentare vor fi implementate pe loturi numerice specifice, în funcţie de utilizarea
eficientă a caracteristicii programelor şi de necesităţile Clientului.
●

IBM Marketing Cloud Additional IP Address
Este tariful anual pentru o adresă IP suplimentară.

●

IBM Marketing Cloud Citrix Integration
Furnizează funcţionalitatea de produs IBM Marketing Cloud, pentru utilizarea cu o instanţă a
produselor Citrix GoToWebinar, GoToMeeting sau GoToTraining. Această integrare importă zilnic,
într-o tabelă relaţională Engage, datele de profil şi de sesiune ale participanţilor. Clientul trebuie să
cumpere separat licenţa Citrix.

●

IBM Marketing Cloud CRM Integration
Îi permite Clientului să stabilească sincronizarea datelor între anumite sisteme CRM (Client
relationship management - gestionarea relaţiilor cu clienţii) disponibile pe piaţă, cum ar fi
Salesforce.com, Microsoft Dynamics CRM şi IBM Marketing Cloud. Integrarea este limitată la o
instanţă de sistem CRM şi o bază de date IBM Marketing Cloud. Această ofertă nu include
integrarea cu Scribe. Dacă este necesar acest tip de integrare, ar trebui să fie utilizată oferta IBM
Marketing Cloud CRM Integration with Scribe.

●

IBM Marketing Cloud CRM Integration with Scribe
Îi permite Clientului să stabilească sincronizarea datelor între IBM Marketing Cloud şi anumite
sisteme CRM (customer relationship management - gestionarea relaţiilor cu clienţii) disponibile pe
piaţă. Integrarea este limitată la o instanţă de sistem CRM şi o bază de date IBM Marketing Cloud.
IBM Marketing Cloud CRM Integration with Scribe se bazează pe sau încorporează tehnologii terţă
parte furnizate de Scribe.

●

IBM Marketing Cloud Inbox Monitoring
Le permite Clienţilor să măsoare livrarea în inbox pentru Furnizori de Servicii Internet (ISP) şi
Furnizori de Inbox mari, din mai multe regiuni.

●

IBM Marketing Cloud Multi-Factor Authentication
Furnizează funcţionalitatea pentru suportul utilizării unui cod de autentificare ca o cerinţă de logare
secundară, în plus faţă de combinaţia nume de utilizator/parolă, pentru acordarea accesului la un
cont IBM Marketing Cloud printr-un browser web.

●

IBM Marketing Cloud Transact Magento Integration
Permite dirijarea mesajelor e-mail tranzacţionale relevante, generate de o instanţă Magento, prin
serviciul e-mail tranzacţional IBM Marketing Cloud Transact. Este necesară şi o licenţă pentru
Magento, pe care Clientul trebuie să o cumpere separat de la furnizor.

●

IBM Marketing Cloud Web Analytics Integrations
Asigură integrarea între IBM Marketing Cloud (o Organizaţie) şi unul dintre următoarele sisteme de
analiză web: IBM Digital Analytics sau Adobe Omniture.

●

IBM Marketing Cloud WebEx Integration
Furnizează funcţionalitatea de produs IBM Marketing Cloud, pentru utilizarea cu o instanţă Cisco
WebEx. Această integrare importă zilnic, într-o tabelă relaţională IBM Marketing Cloud, datele de
profil şi de sesiune ale participanţilor. Clientul trebuie să cumpere separat licenţa WebEx.

●

IBM Marketing Cloud Transact
Permite livrarea în timp real a unor mesaje tranzacţionale unu-la-unu, cu marcă personalizată,
generate de declanşatoarele din e-mail-uri, formulare web, pagini de întâmpinare şi tele-vânzări.
IBM Marketing Cloud Transact este o arhitectură de trimitere dedicată, proiectată special pentru
necesităţile unice ale mesajelor tranzacţionale sau declanşate, cum ar fi primirile, notificările,
alertele, itinerariile etc. Poate fi conectat la un sistem intern care generează curent mesaje.
Împreună cu produsul, sunt furnizate o adresă IP şi un domeniu personalizat, urmărirea livrării linkurilor şi mesajelor, gestionarea bounce-urilor şi răspunsurilor şi urmărirea indicatorilor de măsurare
privind distribuirea mesajelor, activitatea şi livrarea.
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●

10.

Clienţii care se abonează la pachetele Marketing Cloud B2B Essentials, B2B Standard sau
B2B Enterprise trebuie să obţină şi drepturile de utilizare pentru 1.000 de Mesaje Digitale IBM
Marketing Cloud.

Ofertele de Serviciu de Setare
●

IBM Marketing Cloud Basic Onboarding Services
Îmbină configurarea cu instruirea, fiind conceput pentru a le permite utilizatorilor să configureze şi
să utilizeze caracteristicile din ofertele Marketing Cloud Standard şi Essentials. Acest serviciu livrat
la distanţă furnizează până la 15 ore şi este necesar cu un abonament iniţial pentru Marketing
Cloud. Este desemnat un consultant de iniţiere, care ajută Clienţii să parcurgă procesul de iniţiere,
furnizat printr-o serie de întruniri la distanţă şi sesiuni cu lecţii înregistrate, bazate pe web. Serviciile
de iniţiere includ provizionarea, configurarea şi setarea, instruirea şi întrebări-răspunsuri.

●

IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Services
Este un serviciu de instruire, conceput pentru a le permite utilizatorilor să configureze şi să utilizeze
caracteristicile din oferta IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning. Acest serviciu livrat
la distanţă este necesar la cumpărarea ofertei IBM Marketing Cloud – Budget and Expense
Planning Additional Users. Este desemnat un consultant de instruire, care ajută organizaţiile să
utilizeze rapoartele avansate şi personalizarea tablourilor de bord, printr-o serie de întruniri la
distanţă şi sesiuni cu lecţii înregistrate, bazate pe web.

●

IBM Marketing Cloud Onboarding Services
Îmbină configurarea cu instruirea, fiind conceput pentru a le permite utilizatorilor să configureze şi
să utilizeze caracteristicile din pachetul Marketing Cloud Enterprise. Acest pachet de servicii livrate
de la distanţă furnizează până la 30 ore şi este necesar cu un abonament iniţial pentru Marketing
Cloud Enterprise. Este desemnat un consultant de iniţiere, care ajută clienţii să parcurgă procesul
de iniţiere, furnizat printr-o serie de întruniri la distanţă şi sesiuni cu lecţii înregistrate, bazate pe
web. Serviciile de iniţiere includ provizionarea, configurarea şi setarea, instruirea şi întrebărirăspunsuri.

●

IBM Marketing Cloud Mobile Onboarding Services
Este o ofertă opţională pentru abonaţii IBM Marketing Cloud care au optat pentru caracteristica
Mobile Push. Această ofertă furnizează până la 35 de ore de servicii de la distanţă, care includ
activităţi cum ar fi setarea, consultanţă şi implementarea iniţială a notificărilor push şi testarea
pentru acceptare. Acest serviciu de iniţiere este disponibil şi pentru abonaţii Standard şi B2B
Standard.

●

IBM Marketing Cloud Instructor Led Training (Webinar / IBM Facility)
Asigură o zi de instruire pentru IBM Marketing Cloud. Fiecare zi include până la opt ore de instruire
şi practică (inclusiv câteva pauze scurte şi o oră de pauză pentru masa de prânz). Agenda poate fi
ajustată pentru a fi acoperite subiectele care îl interesează pe Client. Instruirea este asigurată printrun mediu bazat pe webinar sau la un sediu IBM aprobat.

●

IBM Marketing Cloud Instructor Led Training (On Site)
Asigură o (1) zi de 8 ore de instruire pentru IBM Marketing Cloud, într-o facilitate a Clientului.
Fiecare zi include până la opt ore de instruire şi practică (inclusiv câteva pauze scurte şi o oră de
pauză pentru masa de prânz). Agenda poate fi ajustată pentru a fi acoperite subiectele care îl
interesează pe Client. Cheltuielile de deplasare nu sunt incluse şi vor fi facturate separat, în baza
ordinului de lucru (OL).

●

IBM Marketing Cloud Additional Domain Setup
Actualizează mediul IBM SaaS pentru utilizarea unei Identităţi de Reputaţie suplimentare, în afara
celor furnizate cu IBM Marketing Cloud.

●

IBM Marketing Cloud Deliverability Consultation
Ajută clienţii să descopere şi să implementeze cele mai bune practici pentru capacitatea de livrare
şi marketing prin e-mail, cu IBM Marketing Cloud. Acest serviciu livrat la distanţă furnizează până la
22 de ore de consultanţă. Este desemnat un consultant pentru capacitatea de livrare, care îndrumă
clienţii şi le furnizează strategii specifice, ce pot fi aplicate direct pentru tipare de trimitere activă.
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●

IBM Marketing Cloud ISP Delivery Investigation
Furnizează recomandări pentru cele mai bune practici, specifice necesităţilor clientului şi adaptate
pentru ISP-ul identificat al clientului. Aceste servicii livrate de la distanţă furnizează până la cinci (5)
ore şi sunt limitate la căutarea a maximum două adrese IP dedicate şi un ISP.
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Termenii de Utilizare IBM – Acordul privind Nivelul Serviciilor
Anexa B
IBM furnizează următorul acord privind nivelul serviciilor ("SLA") pentru IBM SaaS. Clientul înţelege că SLA-ul nu
constituie o garanţie.

1.

2.

Definiţii
a.

Timp de Nefuncţionare Aplicaţie – înseamnă intervalul de timp în care utilizatorii porţiunilor
interfeţei de aplicaţie găzduite de IBM nu pot utiliza toate aspectele Serviciului pentru care au
permisiuni corespunzătoare. Pentru claritate, nu se consideră a fi "Timp de Nefuncţionare" cazul în
care un utilizator poate utiliza orice caracteristică a Serviciului pentru care are permisiunile
corespunzătoare.

b.

Credit de Disponibilitate – înseamnă remediul pe care IBM îl furnizează pentru o Reclamaţie
validată. Creditul de Disponibilitate va fi aplicat sub formă de credit sau reducere pentru o viitoare
factură cu tariful de abonare la Servicii.

c.

Reclamaţie – înseamnă o reclamaţie pe care Clientul o trimite la IBM ca urmare a neîndeplinirii
unui Nivel de Serviciu din SLA pe durata unei Luni Contractate.

d.

Lună Contractată – înseamnă fiecare lună întreagă a termenului, măsurată de la 12:00 Estern US
Time în prima zi a lunii până la 23:59 Eastern US Time în ultima zi a lunii.

e.

Timp de Nefuncţionare Procesare Date – înseamnă un interval de timp în care Serviciul nu este
disponibil pentru a colecta date prin elementele sale de procesare a datelor.

f.

Timp de Nefuncţionare – înseamnă Timpul de Nefuncţionare Aplicaţie şi/sau Timpul de
Nefuncţionare Procesare Date. În plus, Timpul de Nefuncţionare include o perioadă în care IBM
SaaS nu poate trimite sau primi date prin intermediul elementelor de procesare a datelor ale IBM
SaaS. Timpul de Nefuncţionare nu include intervalul de timp în care indisponibilitatea IBM SaaS
este cauzată de:
(1)

O întrerupere planificată sau anunţată pentru mentenanţă;

(2)

Evenimente sau cauze care nu pot fi controlate de IBM (de ex. dezastre naturale, întreruperea
comunicaţiei prin internet, mentenanţă de urgenţă, realizarea sau nerealizarea unor acţiuni de
către furnizorii de servicii pentru internet sau operatorii de telecomunicaţii etc.);

(3)

Probleme legate de aplicaţiile, echipamentul sau datele Clientului sau aplicaţiile, echipamentul
sau datele unei terţe părţi;

(4)

Nerespectarea de către Client a cerinţelor privind configuraţiile de sistem necesare şi
platformele suportate pentru accesarea Serviciului; sau

(5)

Conformitatea IBM cu orice proiecte, specificaţii sau instrucţiuni trimise la IBM de către Client
sau de către o terţă parte în numele Clientului.

g.

Eveniment – înseamnă situaţia sau setul de situaţii considerate împreună, care determină
neîndeplinirea unui Nivel de Serviciu.

h.

Serviciu – înseamnă IBM SaaS pentru care se aplică SLA-ul.

i.

Nivel de Serviciu – înseamnă standardul stabilit mai jos, utilizat de IBM pentru a măsura nivelul
serviciului furnizat în baza acestui SLA.

Credite de Disponibilitate
a.

Pentru a trimite o Reclamaţie, Clientul trebuie să înregistreze un tichet de suport Severitate 1 (după
cum este definit mai jos în secţiunea Suport Tehnic) pentru fiecare Eveniment, la help desk-ul IBM
pentru suport tehnic, într-un interval de douăzeci şi patru (24) de ore de la momentul în care a
sesizat prima dată că Evenimentul îi afectează utilizarea Serviciului. Clientul trebuie să furnizeze
toate informaţiile necesare cu privire la Eveniment şi să acorde personalului IBM o asistenţă
rezonabilă pentru diagnosticarea şi rezolvarea Evenimentului.

b.

Clientul trebuie să trimită Reclamaţia pentru un Credit de Disponibilitate nu mai târziu de trei (3) zile
lucrătoare după terminarea Lunii Contractate care face obiectul Reclamaţiei.
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3.

c.

Creditele de Disponibilitate sunt bazate pe Timpul de Nefuncţionare măsurat începând cu momentul
în care Clientul a raportat prima dată impactul Timpului de Nefuncţionare. În cazul în care Clientul
raportează simultan un Eveniment de Timp de Nefuncţionare Aplicaţie şi un Eveniment de Timp de
Nefuncţionare Procesare Date, IBM va trata intervalele suprapuse de Timp de Nefuncţionare ca un
singur interval de Timp de Nefuncţionare, nu ca intervale separate de Timp de Nefuncţionare.
Pentru fiecare Reclamaţie validă, IBM va aplica cel mai înalt Credit de Disponibilitate aplicabil, pe
baza Nivelului de Serviciu realizat în fiecare Lună Contractată, aşa cum se arată în tabelul de mai
jos. IBM nu va fi răspunzător pentru mai multe Credite de Disponibilitate pentru acelaşi Eveniment
în aceeaşi Lună Contractată.

d.

Totalul Creditelor de Disponibilitate acordate pentru orice Lună Contractată nu va depăşi, în nicio
situaţie, procentul de 20% din a douăsprezecea parte (1/12) a tarifului anual plătit de Client către
IBM pentru Serviciu.

Nivelurile de Serviciu
Disponibilitatea IBM SaaS într-o Lună Contractată
Disponibilitatea într-o Lună Contractată

Credit de Disponibilitate
(% din Tariful de Abonare Lunar pentru Luna Contractată
care face obiectul Reclamaţiei)

99% – 99,949%

2%

98% – 98,999%

5%

97% – 97,999%

10%

Mai puţin de 97,000%

20%

Disponibilitatea, exprimată ca procentaj, este calculată astfel: (a) numărul total de minute dintr-o Lună
Contractată minus (b) numărul total de minute de Timp de Nefuncţionare într-o Lună Contractată, împărţit
la (c) numărul total de minute dintr-o Lună Contractată.
Exemplu: Un total de 50 de minute Timp de Nefuncţionare într-o Lună Contractată
43.200 minute într-o Lună Contractată de 30 de zile
- 50 de minute Timp de Nefuncţionare
= 43.150 minute
_________________________________________

= 2% Credit de Disponibilitate pentru Nivelul de Serviciu
Realizat de 99,884%

43.200 minute într-o Lună Contractată de 30 de zile

4.

Alte informaţii despre acest SLA
Acest SLA este disponibil numai pentru Clienţii IBM şi nu se aplică în cazul reclamaţiilor făcute de
utilizatorii, vizitatorii, participanţii şi invitaţii permişi ai Serviciului sau în cazul oricăror servicii beta sau trial
pe care le furnizează IBM. Acest SLA este aplicabil numai în cazul Serviciilor care sunt utilizate pentru
producţie. Nu se aplică în cazul mediilor care nu sunt destinate producţiei, incluzând, dar fără a se limita
la, mediile de testare, de recuperare după un dezastru, de asigurare a calităţii sau de dezvoltare.
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