Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS
IBM Social Merchandising for Consumer Products
Οη Όξνη Υξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινχληαη απφ ην παξφλ έγγξαθν "Όξνη Υξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα
πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν "Όξνη
Υξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί Όξνη" ("Γεληθνί Όξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρχνπλ ησλ
Γεληθψλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Υξήζεο.
Οη Όξνη Υξήζεο δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνχο
χκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("χκβαζε"), νη νπνίνη απφ θνηλνχ κε ηνπο Όξνπο Υξήζεο ζπληζηνχλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

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

2.

●

IBM Social Merchandising for Consumer Products

●

IBM Social Merchandising for Consumer Products for Other Online Sources

●

IBM Social Merchandising for Consumer Products Twitter

Μεηξηθά Σπζηήκαηα Φξέωζεο
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελφο απφ ηα αθφινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Φξήζηεο (Authorized User) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα ρνξεγεζεί άδεηα ρξήζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο είλαη έλα κνλαδηθφ
πξφζσπν ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα πξφζβαζεο ζην Πξφγξακκα. Σν Πξφγξακκα κπνξεί λα
εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνλδήπνηε αξηζκφ ππνινγηζηψλ ή εμππεξεηεηψλ θαη θάζε Δμνπζηνδνηεκέλνο
Υξήζηεο κπνξεί λα έρεη ηαπηφρξνλα πξφζβαζε ζε νπνηνλδήπνηε αξηζκφ πεξηπηψζεσλ (instances)
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή. Ο Γηθαηνχρνο Άδεηαο Υξήζεο πξέπεη λα
απνθηήζεη ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα θάζε Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ζηνλ
νπνίν ρνξεγείηαη πξφζβαζε ζην Πξφγξακκα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα
παξάδεηγκα, κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελφο
εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ (application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Σν δηθαίσκα ρξήζεο πνπ
δηαζέηεη έλαο Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο είλαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δμνπζηνδνηεκέλν
Υξήζηε θαη δελ επηηξέπεηαη ε θνηλή ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο νχηε κπνξεί λα νξηζηεί εθ λένπ άιινο
ρξήζηεο, παξά κφλν ζε πεξίπησζε κφληκεο κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ
Υξήζηε ζε θάπνην άιιν πξφζσπν.

β.

Γέζκεπζε (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.
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γ.

Έγγξαθν (Document) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM
SaaS. Έλα Έγγξαθν είλαη κηα κεηξήζηκε πνζφηεηα δεδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηείηαη κεηαμχ κηαο
εγγξαθήο θεθαιίδαο εγγξάθνπ θαη κηαο εγγξαθήο ηέινπο εγγξάθνπ πνπ ζεκεηψλνπλ ηελ αξρή θαη
ην ηέινο ηνπ εγγξάθν, ή νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ είδνο εγγξάθνπ πνπ νξίδεηαη ζην IBM
SaaS, ζπκπεξηιακβακέλσλ, ελδεηθηηθά, ηηκνινγίσλ, παξαγγειηψλ, εληνιψλ αγνξάο, πξνζθνξψλ,
ρξνλνδηαγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγγξάθσλ επηζηξνθήο, θνξησηηθψλ, απνδείμεσλ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγξάθσλ. Κάζε έλα απφ ηα δηθαηψκαηα επί Υηιίσλ Δγγξάθσλ
αληηπξνζσπεχεη Υίιηα Έγγξαθα. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα επί Υηιίσλ Δγγξάθσλ
γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Δγγξάθσλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηνπ IBM
SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
Σα δηθαηψκαηα επί Δγγξάθσλ πσινχληαη ζε ελφηεηεο ησλ 250.000.

3.

Φξεώζεηο θαη Τηκνιόγεζε
Σν πιεξσηέν πνζφ γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.1

Πξνεηνηκαζία (Set-Up)
Οη ρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.2

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

4.

Δπηινγέο Αλαλέωζεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο ηνπ IBM SaaS
ηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεψλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηφδνπ πλδξνκήο, νξίδνληαο κία απφ ηηο αθφινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

4.1

Απηόκαηε Αλαλέωζε
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 πλεξγάηε 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 πλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο πλδξνκήο αλαλεψλεηαη απηφκαηα είηε γηα πεξίνδν ελφο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν πλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.

4.2

Σπλερόκελε Τηκνιόγεζε
Όηαλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε δειψλεηαη φηη γίλεηαη ζπλερφκελε ηηκνιφγεζε, ν Πειάηεο
ζα εμαθνινπζεί λα έρεη πξφζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS ζε
ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθφςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερφκελεο ηηκνιφγεζεο, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε
ελελήληα (90) εκεξψλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθχξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθχξσζε ηεο
πξφζβαζεο ηνπ Πειάηε, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεψζεηο πξφζβαζεο
έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ε αθχξσζε.

4.3

Απαηηείηαη Αλαλέωζε
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 πλδξνκήο 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
πλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν πλδξνκήο.

5.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα απηφ ην IBM SaaS, φπσο
θαζνξίδεηαη ζην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο ηνπ ΗΒΜ SaaS (ΗΒΜ Software as a SaaS [SaaS] Support
Handbook), ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.ibm.com/software/support/handbook.html ή ζε
κεηαγελέζηεξε παξερφκελε απφ ηελ IBM δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη
ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
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6.

Πξόζζεηνη Όξνη γηα Πξνζθνξά IBM SaaS

6.1

Cookies
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί, ζην πιαίζην ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Πειάηε
(ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, κέζσ ηερλνινγηψλ
παξαθνινχζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε IBM ζπγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ IBM SaaS κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο γεληθήο
εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ Πειάηε. Ο Πειάηεο επηβεβαηψλεη
φηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ ε IBM λα πξνβεί ζηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ εληφο ηεο IBM, άιισλ
εηαηξεηψλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνχκαζηε επηρεηξεκαηηθά,
ζπκκνξθνχκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Ζ IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε, ελεκέξσζε, δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ
ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπο.

6.2

Τνπνζεζίεο Αληινύκελωλ Οθειώλ
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.

6.3

6.4

Πεξηνξηζκνί Φξήζεο - Έγγξαθα
●

Όια ηα δηθαηψκαηα επί Δγγξάθσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο 1 έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία
αγνξάο ηνπο.

●

Οη Πειάηεο δελ δηθαηνχληαη επηζηξνθή ρξεκάησλ γηα Έγγξαθα πνπ αγνξάζηεθαλ αιιά δελ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξηλ ηε ιήμε ηνπ IBM SaaS.

Παξαβίαζε Πλεπκαηηθώλ Γηθαηωκάηωλ
Απνηειεί πνιηηηθή ηεο IBM λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο άιισλ. Γηα λα αλαθέξεηε
ηελ παξαβίαζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα Digital Millennium
Copyright Act Notices ζηε δηεχζπλζε http://www.ibm.com/legal/us/en/dmca.html.

6.5

Σπκπιεξωκαηηθνί Οξηζκνί
α.

IBM SaaS – φπσο νξίδεηαη ζηε χκβαζε: κηα ππεξεζία ινγηζκηθνχ θαη δελ πεξηιακβάλεη
Πεξηερφκελν, Δθαξκνγέο Σξίησλ ή Γηθηπαθνχο Σφπνπο Σξίησλ.

β.

Αλαθνξέο Αλάιπζεο (Analysis Reports) – ηα απνηειέζκαηα ή ηα δεδνκέλα εμφδνπ ηεο
δηαδηθαζίαο αλάιπζεο θαη εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ απφ ην Πεξηερφκελν.

γ.

Πεξηερόκελν (Content) – πιεξνθνξίεο, ινγηζκηθφ θαη δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, αξρείσλ HTML (hypertext markup language),
ζελαξίσλ (scripts), πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεσλ, αξρείσλ ήρνπ θαη κνπζηθήο, γξαθηθψλ,
εηθφλσλ, κηθξνεθαξκνγψλ (applets) ή κηθξνεθαξκνγψλ εμππεξεηεηή (servlets) πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ, παξαζρέζεθαλ, κεηαθνξηψζεθαλ (upload) ή δηαβηβάζηεθαλ απφ ηνλ Πειάηε ή
απφ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε πνπ έιαβε ηελ απαηηνχκελε εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Πειάηε. Ωο
Πεξηερφκελν νξίδνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα, ελ φισ ή ελ κέξεη, πνπ παξέρνληαη απφ ή
γηα ηνλ Πειάηε ή ζηα νπνία γίλεηαη πξφζβαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε απφ ηελ ΗΒΜ ή ηνπο
πξνκεζεπηέο ηεο, απφ Γηθηπαθνχο Σφπνπο Σξίησλ.

δ.

Δθαξκνγέο Τξίηωλ (Third Party Applications) – εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθφ πνπ παξέρνληαη απφ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο IBM θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην IBM SaaS.

ε.

Γηθηπαθνί Τόπνη Τξίηωλ (Third Party Site) – δηθηπαθνί ηφπνη (websites) ηξίησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπ Πειάηε θαη δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ πεξηερφκελν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο π.ρ. ην Facebook, ην Klout θαη ην Twitter.

ζη.

Ταπηόηεηα Tweet (Tweet ID) – έλαο κνλαδηθφο αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα
θάζε Tweet.
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6.6

δ.

Tweet – κηα δεκφζηα αλάξηεζε ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα θχξην κέξνο θεηκέλνπ πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηνπο 140 ραξαθηήξεο θαη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ νπνηνλδήπνηε ηειηθφ ρξήζηε ηεο
ππεξεζίαο Twitter.

ε.

Πεξηερόκελν ηνπ Twitter (Twitter Content) – Πξφθεηηαη γηα ηα Tweets, ηηο Σαπηφηεηεο Tweet, ηηο
δεκφζηεο πιεξνθνξίεο πξνθίι ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπ Twitter θαη νπνηαδήπνηε άιια δεδνκέλα
θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο ηνπ Twitter βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Πειάηε.

ζ.

Γηαθξηηηθά ηνπ Twitter (Twitter Marks) ‒ ην φλνκα ηνπ Twitter ή ηα ινγφηππα ηα νπνία ε IBM
θαζηζηά δηαζέζηκα ζηνλ Πειάηε. Ζ ρξήζε ησλ Γηαθξηηηθψλ ηνπ Twitter απφ ηνλ Πειάηε δηέπεηαη απφ
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζειίδα Twitter Brand
Assets and Guidelines ζηε δηεχζπλζε https://Twitter.com/logo.

Μόλν γηα εζωηεξηθή ρξήζε
Δπηπιένλ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη ζηε χκβαζε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, νη
αλαθνξέο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα άιια δεδνκέλα εμφδνπ πνπ απνθηψληαη απφ ην IBM SaaS παξέρνληαη
κφλν γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε.

6.7

Πξόζβαζε θαη Φξήζε Πεξηερνκέλνπ, Δθαξκνγώλ Τξίηωλ θαη Γηθηπαθώλ Τόπωλ Τξίηωλ
Σν IBM SaaS παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ επηινγή θαη ηελ πξφζβαζε ζε
Πεξηερφκελν απφ Δθαξκνγέο Σξίησλ θαη Γηθηπαθνχο Σφπνπο Σξίησλ γηα δηθή ηνπ Υξήζε κε ην IBM SaaS.
Σν Πεξηερφκελν δελ βξίζθεηαη ζηελ θπξηφηεηα νχηε ειέγρεηαη απφ ηελ IBM θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, θαη
ε IBM θαη νη πξνκεζεπηέο ηεο δελ παξαρσξνχλ άδεηεο ρξήζεο ή θαηά άιινλ ηξφπν παξέρνπλ δηθαηψκαηα
επί ηνπ Πεξηερνκέλνπ. Σν Πεξηερφκελν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιηθά πνπ είλαη παξάλνκα, αλαθξηβή,
παξαπιαλεηηθά, απξεπή ή θαηά άιινλ ηξφπν απνδνθηκαζηέα. Ζ IBM ή νη πξνκεζεπηέο ηεο δελ έρνπλ
θακία ππνρξέσζε λα επηζεσξνχλ, λα θηιηξάξνπλ, λα επαιεζεχνπλ, λα δηνξζψλνπλ ή λα αθαηξνχλ
νπνηνδήπνηε Πεξηερφκελν. Ωζηφζν, ε IBM ή νη πξνκεζεπηέο ηεο κπνξνχλ θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο
δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνβνχλ ζηηο ελ ιφγσ ελέξγεηεο.
Σν IBM SaaS κπνξεί λα πεξηέρεη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε ζπλεξγαζία κε Δθαξκνγέο
Σξίησλ θαη Γηθηπαθνχο Σξίησλ (π.ρ. εθαξκνγέο Facebook ή Twitter). Δπηπιένλ ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ
απαηηνχληαη ζηε χκβαζε γηα Πεξηερφκελν, ν Πειάηεο ζα παξάζρεη ζηελ ΗΒΜ ηηο απαξαίηεηεο
εμνπζηνδνηήζεηο θαη ηελ απαηηνχκελε πξφζβαζε ζε Πεξηερφκελν, Δθαξκνγέο Σξίησλ θαη Γηθηπαθνχο
Σφπνπο Σξίησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ IBM SaaS γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπλάςεη ρσξηζηέο ζπκβάζεηο κε ηα ηξίηα κέξε γηα ηελ πξφζβαζε ή ρξήζε
Πεξηερνκέλνπ, Δθαξκνγψλ Σξίησλ θαη Γηθηπαθψλ Σφπσλ Σξίησλ. Ζ IBM δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο
ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ρσξηζηή ζχκβαζε, σο ξεηή πξνυπφζεζε ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο. Ο
Πειάηεο ζπκθσλεί λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ.
Όηαλ ρξεζηκνπνηεί Πεξηερφκελν ζην νπνίν απνθηά πξφζβαζε ζην πιαίζην απηνχ ηνπ IBM SaaS, ν
Πειάηεο επηηξέπεηαη λα θάλεη κφλν ηα εμήο: (α) λα πξαγκαηνπνηεί αλαιχζεηο ηνπ Πεξηερνκέλνπ θαη λα
δεκηνπξγεί Αλαθνξέο Αλάιπζεο ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ IBM SaaS, θαη (β) λα
παξνπζηάδεη ην Πεξηερφκελν κφλν εληφο ηνπ IBM SaaS.
ε πεξίπησζε πξνβνιήο Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter απφ ηνλ Πειάηε, ε εκθάληζε ηνπ πξνβαιιφκελνπ
Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο εκθάληζεο ηνπ Twitter πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα https://dev.Twitter.com/terms/display-requirements.
Όηαλ ν Πειάηεο ρξεζηκνπνηεί Πεξηερφκελν ηνπ Twitter ζην πιαίζην απηνχ ηνπ SaaS, ν Πειάηεο
επηηξέπεηαη λα παξνπζηάδεη Γηαθξηηηθά ηνπ Twitter απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
Twitter σο πεγήο ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.

6.8

Πεξηνξηζκνί
Δπηπιένλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο αλαθνξηθά κε ην IBM SaaS πνπ θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε, ν
Πειάηεο δελ ζα πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:
α.

Πξφζβαζε ή ρξήζε Γηθηπαθψλ Σφπσλ Σξίησλ, Δθαξκνγψλ Σξίησλ ή Πεξηερνκέλνπ κε ην IBM
SaaS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, ηεο αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο ή δεκηνπξγίαο
παξάγσγσλ έξγσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ πξφζβαζε ή ρξήζε ζα ζπληζηνχζε παξαβίαζε
εθαξκνζηέσλ λφκσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή άιισλ λφκσλ, ησλ
φξσλ νπνησλδήπνηε αδεηψλ ρξήζεο, ζπκβάζεσλ ή άιισλ φξσλ ή πεξηνξηζκψλ ηξίησλ.

β.

Γηαλνκή, επίδεημε, εκθάληζε ζε νζφλε θαηά άιινλ ηξφπν δηάζεζε ηνπ IBM SaaS ή Πεξηερνκέλνπ ζε
νπνηνπζδήπνηε ηξίηνπο, εθηφο εάλ επηηξέπεηαη βάζεη κηαο ζχκβαζεο κε ηνλ πάξνρν ηνπ
Πεξηερνκέλνπ.
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γ.

Πξφζβαζε ή ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ IBM SaaS γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε ζπλεηζθνξά ζε
θάπνην αληαγσληζηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία.

δ.

πγθέληξσζε, δηαηήξεζε ζηε ιαλζάλνπζα κλήκε (cache) ή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ηνπνζεζίαο ή
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter μερσξηζηά απφ ην Πεξηερφκελν κε ην
νπνίν ζρεηίδνληαη, ή ρξήζε δεδνκέλσλ ηνπνζεζίαο ή γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Πεξηερφκελν γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν εθηφο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο
ηνπνζεζίαο πνπ επηζεκαίλεηαη ζε Tweet.

ε.

πλδπαζκφο ηνπ Πεξηερνκέλνπ κε άιια δεδνκέλα, εθηφο εάλ ην Πεξηερφκελν κπνξεί λα απνδνζεί κε
ζαθήλεηα ζηελ πεγή. Γηα παξάδεηγκα, έλα Tweet δελ επηηξέπεηαη λα ζπλδπαζηεί κε άιια δεδνκέλα
εθηφο εάλ κπνξεί λα απνδνζεί κε ζαθήλεηα ζην Twitter.

ζη.

Υξήζε Πεξηερνκέλνπ πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζην πιαίζην ηνπ IBM SaaS γηα ηε δηεμαγσγή
αλαιχζεσλ ζε κηθξέο νκάδεο αηφκσλ ή κεκνλσκέλα άηνκα γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο ή ζθνπνχο
δηάθξηζεο.

δ.

Οπηηθνπνίεζε, θηιηξάξηζκα ή επηκέιεηα Πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ ηε δεκφζηα εκθάληζε
Πεξηερνκέλνπ ζε θαηαλαισηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, νπνηαζδήπνηε εκθάληζεο
Πεξηερνκέλνπ ζε κέζα καδηθήο αγνξάο, ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, πεξηερφκελν ειεθηξνληθψλ
εξγαιείσλ (widgets), ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, ππαίζξηνπο ειεθηξνληθνχο πίλαθεο ή νπνηνδήπνηε
άιιν ζρεηηθφ κέζν.

ε.

Υξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ή ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζην IBM SaaS αλαιχζεσλ ηνπ Πεξηερνκέλνπ
ζην πιαίζην ελφο δηαθεκηζηηθνχ δηθηχνπ, εθηφο εάλ ππάξρεη ξεηή έγγξαθε έγθξηζε ηεο ελ ιφγσ
ρξήζεο απφ ην Γηθηπαθφ Σφπν Σξίηνπ ή ηελ Δθαξκνγή Σξίηνπ πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην Πεξηερφκελν.

ζ.

Υξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter ή ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ζην IBM SaaS αλαιχζεσλ ηνπ
Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο πνπ εθηειεί αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα βάζεη ρξφλνπ ζεηξά κεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο κεζφδνπο, κε
ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ελφο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ή ηε
ζχγθξηζε κε έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν ή ππνζχλνιν άιισλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

η.

Υξήζε νπνησλδήπνηε ζπλαζξνηζηηθψλ κεηξηθψλ ζηνηρείσλ ρξεζηψλ, φπσο π.ρ. ν αξηζκφο ρξεζηψλ
ή ινγαξηαζκψλ ηνπ Twitter, ηα νπνία απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε ηνπ
Πεξηερνκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ ΗΒΜ SaaS γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, εθηφο εάλ ππάξρεη ξεηή
έγγξαθε έγθξηζε ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο απφ ην Γηθηπαθφ Σφπν Σξίηνπ ή ηελ Δθαξκνγή Σξίηνπ πνπ
ζπζρεηίδεηαη κε ην Πεξηερφκελν.

ηα.

Υξήζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ εθηφο απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν ζθνπφ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα χκβαζε.

6.9

Καηαγγειία βάζεη Δλεξγεηώλ Τξίηωλ

6.9.1

Καηαγγειία από ηελ IBM
Δπηπιένλ ησλ δηθαησκάησλ αλαζηνιήο θαη θαηαγγειίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εάλ έλαο
πάξνρνο πάςεη λα θαζηζηά δηαζέζηκν έλαλ Γηθηπαθφ Σφπν Σξίηνπ, κηα Δθαξκνγή Σξίηνπ ή Πεξηερφκελν ή
επηβάιεη φξνπο πνπ ζπληζηνχλ νπζηψδε επηβάξπλζε ή θίλδπλν γηα ηελ IBM, ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ηνπο
πειάηεο ηεο ή νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, ή εάλ ε IBM γλσξίδεη ή έρεη ιφγν λα πηζηεχεη φηη ε επεμεξγαζία
ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ηνπ IBM SaaS ζπληζηά παξαβίαζε δηθαησκάησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο) νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ κέξνπο, ε IBM
κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ IBM SaaS ρσξίο λα παξάζρεη ζηνλ
Πειάηε νπνηνδήπνηε δηθαίσκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ, πίζησζεο ή άιιεο απνδεκίσζεο.
Ο Πειάηεο ζα ελεκεξψλεη ηελ IBM άκεζα γηα νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ή πεξίζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθ
κέξνπο ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ Πειάηε ην ελ ιφγσ ζπκβάλ ή
πεξίζηαζε είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε έγεξζε αμίσζεο ή απαίηεζεο ελαληίνλ ηεο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζεο
ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο ζα παξέρεη ζηελ IBM θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ
ζπκβάλ ή πεξίζηαζε κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο.

6.9.2

Καηαγγειία από ηνλ Πειάηε
Δπηπιένλ ησλ δηθαησκάησλ αλαζηνιήο θαη θαηαγγειίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εάλ έλαο
πάξνρνο πάςεη λα θαζηζηά δηαζέζηκε κηα Δθαξκνγή Σξίηνπ, έλαλ Γηθηπαθφ Σφπν Σξίηνπ ή Πεξηερφκελν ή
πξνβεί ζε νπζηψδεηο αιιαγέο ζηνπο φξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ε ελ ιφγσ Δθαξκνγή,
ν Γηθηπαθφο Σφπνο ή ην Πεξηερφκελν, θαη ν Πειάηεο απνδείμεη φηη ε ελ ιφγσ κε δηαζεζηκφηεηα ζπληζηά
νπζηαζηηθφ θαη δηαξθέο εκπφδην ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε, ηφηε ν Πειάηεο
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κπνξεί λα εηδνπνηήζεη ηελ IBM γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα ηεξκαηίζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ γηα ην IBM SaaS, ελ
φισ ή ελ κέξεη. Ζ ελ ιφγσ ζπλδξνκή γηα ην IBM SaaS ζα ηεξκαηηζηεί 30 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ελ ιφγσ εηδνπνίεζεο, εθηφο εάλ νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο ηξίησλ μαλαγίλνπλ δηαζέζηκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ 30 εκεξψλ. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε IBM ζα επηζηξέςεη ζηνλ
Πειάηε ηηο πξνπιεξσκέλεο ακνηβέο πνπ θαιχπηνπλ ην ππφινηπν ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο πνπ
ηεξκαηίζηεθε, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο.
Ο Πειάηεο δελ ζα έρεη δηθαηψκαηα θαηαγγειίαο πνπ λα βαζίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε δήισζε ηεο IBM πεξί
κειινληηθψλ ηεο θαηεπζχλζεσλ ή πξνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ην IBM SaaS ή νπνηνλδήπνηε Γηθηπαθφ Σφπν
Σξίηνπ, Δθαξκνγή Σξίηνπ ή Πεξηερφκελν. Με ηελ εμαίξεζε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ, ν
Πειάηεο δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο, νχηε ζα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε επηζηξνθή ρξεκάησλ,
πίζησζε ή απνδεκίσζε γηα ηε κε δηαζεζηκφηεηα νπνησλδήπνηε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηξίησλ.

6.10

Πξόζβαζε θαη Απνζήθεπζε
Μεηά ηελ θαηαγγειία ή ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ε IBM δελ ζα έρεη θακία ππνρξέσζε θχιαμεο,
απνζήθεπζεο ή θαηά άιινλ ηξφπν δηάζεζεο ζηνλ Πειάηε νπνησλδήπνηε αηηεκάησλ αλαδεηήζεσλ
πιεξνθνξηψλ (queries), Πεξηερνκέλνπ ή απνηειεζκάησλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ εμφδνπ πνπ
απνθηήζεθαλ απφ ηνλ Πειάηε ζηα πιαίζηα ηεο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζεο ηνπ IBM SaaS.

6.11

Όξηα Φξήζεο
Ζ ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί
λα ηζρχνπλ φξηα γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν ρψξν απνζήθεπζεο, ηνλ αξηζκφ αηηεκάησλ αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ (queries) ή λα ππάξρνπλ άιια φξηα ή πεξηνξηζκνί ρξήζεο. Ωο πξφζζεηνο Πεξηνξηζκφο
Υξήζεο, ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά πξφζβαζε ζην IBM SaaS κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο απφδνζεο ή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ IBM SaaS, ή γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο
ζπγθξηηηθνχο ή αληαγσληζηηθνχο ζθνπνχο. Οη πεξηνξηζκνί ρξήζεο ζα ηεθκεξηψλνληαη ζε κηα Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο, Έγγξαθν πλαιιαγήο, εγρεηξίδην ρξήζηε ή ζην online IBM SaaS. Σν IBM SaaS κπνξεί λα
παξέρεη θαη' απαίηεζε πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ Πειάηε λα παξαθνινπζεί ηελ εθ κέξνπο ηνπ
ρξήζε. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο ππεξβαίλεη ηα φξηα ρξήζεο, ε IBM κπνξεί, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο
επρέξεηα, λα πξνβεί ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Πειάηε ζηελ εχξεζε ιχζεο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο έηζη
ψζηε ν Πειάηεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα φξηα ρξήζεο. Δάλ ν Πειάηεο ππεξβαίλεη ηα ηζρχνληα φξηα
ρξήζεο, ε IBM κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ Πειάηε λα ππνγξάςεη κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν
πλαιιαγήο γηα πξφζζεηεο ππεξεζίεο IBM SaaS ή/θαη λα ηηκνινγήζεη ηνλ Πειάηε γηα ηελ επηπιένλ
ρξήζε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα ππνγξάςεη νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε πξφζζεηε
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο ή/θαη λα πιεξψζεη πξφζζεηα ηηκνιφγηα.

6.12

Απαγνξεπκέλεο Φξήζεηο
Οη αθφινπζεο ρξήζεηο απαγνξεχνληαη απφ ηε Red Hat:
Απαγφξεπζε Υξήζεο ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ ("No High Risk Use"): Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη
λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ή πεξίζηαζε φπνπ ε δπζιεηηνπξγία ηνπ IBM
SaaS ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζάλαην ή ζε ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή ζε
ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία ("Υξήζε ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ"). Παξαδείγκαηα Υξήζεο
ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ είλαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ρξήζε ζε αεξνζθάθε θαη άιια κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο, ππξεληθέο θαη ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, εκθπηεχζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο, κεραλνθίλεηα νρήκαηα ή νπιηθά
ζπζηήκαηα. Ζ Υξήζε ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ δελ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS γηα
δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο, γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ παξακεηξνπνίεζεο, σο εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ
ή/θαη παξακεηξνπνίεζεο ή άιισλ κε ειεγθηηθψλ εθαξκνγψλ, ε δπζιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ ζα
νδεγνχζε ζε ζάλαην, ζσκαηηθή βιάβε ή ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία. Δπηηξέπεηαη ε
επηθνηλσλία ησλ ελ ιφγσ κε ειεγθηηθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ έιεγρν,
αιιά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη άκεζα ή έκκεζα ππεχζπλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ.

6.13

Υιηθά Γεηγκάηωλ
Σν IBM SaaS κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νξηζκέλα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ή άιια πιηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη
σο Τιηθά Γεηγκάησλ. Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα αληηγξάςεη θαη λα ηξνπνπνίεζεη ηα Τιηθά Γεηγκάησλ κφλν
γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο ρξήζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ ρξήζε γίλεηαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ
δηθαησκάησλ ρξήζεο πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
Πειάηεο δελ πξνβαίλεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ή δηαγξαθή νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ ή εηδνπνηήζεσλ πεξί
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα Τιηθά Γεηγκάησλ. Ζ IBM παξέρεη ηα Τιηθά Γεηγκάησλ
ρσξίο ππνρξέσζε ππνζηήξημεο θαη "Ω ΔΥΟΤΝ", ΥΩΡΗ ΚΑΝΔΝΟ ΔΗΓΟΤ ΔΓΓΤΖΖ, ΡΖΣΖ Ή
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ΗΩΠΖΡΖ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΣΖ ΔΓΓΤΖΖ ΣΗΣΛΟΤ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ, ΜΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Ή ΤΠΑΡΞΖ ΑΞΗΩΔΩΝ ΣΡΗΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΗΩΠΖΡΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ ΚΑΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ
ΚΟΠΟΤ.

6.14

Γήιωζε Απνπνίεζεο Δγγύεζεο θαη Απνδεκίωζεο γηα Πεξηερόκελν
ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΓΤΖΖ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ "Ω ΔΥΔΗ", "ΟΠΩ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΟ" ΜΔ ΟΛΑ ΣΑ ΦΑΛΜΑΣΑ, ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΜΔ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ. Ζ IBM ΓΔΝ ΠΡΟΒΑΗΝΔΗ Δ,
ΚΑΗ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΗΔΗΣΑΗ, ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΔ ΡΖΣΔ ΚΑΗ ΗΩΠΖΡΔ ΔΓΓΤΖΔΗ,
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΩΠΖΡΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ ΠΔΡΗ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ,
ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΑΠΟΓΟΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ, ΜΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ, ΣΗΣΛΩΝ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ, ΚΑΗ ΟΠΟΗΩΝΓΖΠΟΣΔ ΔΓΓΤΖΔΩΝ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ
ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΖΘΖ, ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΔΘΗΜΑ Ή ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ, ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ. Ζ IBM ΓΔΝ ΔΓΓΤΑΣΑΗ ΟΣΗ Ζ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΘΑ ΔΗΝΑΗ
ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ Ή ΥΩΡΗ ΦΑΛΜΑΣΑ. Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΠΟΗΖΖ ΔΓΓΤΖΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ
ΜΖΝ ΗΥΤΔΗ Δ ΟΡΗΜΔΝΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΔ ΚΑΗ Ο ΠΔΛΑΣΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΔΚ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΖ Ζ ΓΖΛΩΖ ΠΑΡΑΗΣΖΖ Ή
ΑΠΟΠΟΗΖΖ. ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΣΔΣΟΗΑ ΔΓΓΤΖΖ ΔΥΔΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΖΜΔΡΩΝ (30) ΑΠΌ ΣΖΝ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ (ΔΚΣΟ ΑΝ ΟΡΗΕΔΣΑΗ
ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ). ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖ
IBM ΓΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ
ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ.

6.15

Όξνη γηα Φξήζε ηνπ Twitter από Κπβεξλεηηθέο Οληόηεηεο ηωλ Ηλωκέλωλ Πνιηηεηώλ
Σν Πεξηερφκελν ηνπ Twitter απνηειεί "εκπνξηθφ ζηνηρείν" (commercial item), φπσο απηφο ν φξνο νξίδεηαη
ζηελ ελφηεηα 2.101 ηνπ Σίηινπ 48 ηνπ Κψδηθα Οκνζπνλδηαθψλ Καλνληζκψλ (48 C.F.R. 2.101) ησλ
Ζ.Π.Α., απνηεινχκελν απφ "εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ" (commercial computer software) θαη
"ηεθκεξίσζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ" (commercial computer software documentation), φπσο
απηνί νη φξνη νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα 12.212 ηνπ Σίηινπ 48 ηνπ Κψδηθα Οκνζπνλδηαθψλ Καλνληζκψλ (48
C.F.R. 2.101) ησλ Ζ.Π.Α. Οπνηαδήπνηε ρξήζε, ηξνπνπνίεζε, αλαπαξαγσγή, δεκνζίεπζε, αμηνιφγεζε
απφδνζεο, πξνβνιή, απνθάιπςε ή δηαλνκή ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Twitter απφ νπνηαδήπνηε θπβεξλεηηθή
νληφηεηα απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ επηηξέπεηαη ξεηά ζχκθσλα κε ηνπο
παξφληεο Όξνπο Υξήζεο. Δπηπιένλ, νπνηαδήπνηε ρξήζε απφ θπβεξλεηηθέο νληφηεηεο ησλ Ζ.Π.Α. πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ελφηεηα 12.212 θαη ηηο ελφηεηεο 227.7202-1 έσο 227.7202-4 ηνπ Σίηινπ 48 ηνπ
Κψδηθα Οκνζπνλδηαθψλ Καλνληζκψλ (48 C.F.R. 12.212, 227.7202-1 - 227.7202-4) ησλ Ζ.Π.Α. Αλ ν
Πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην Πεξηερφκελν ηνπ Twitter ππφ ηελ επίζεκε ηδηφηεηα ηνπ Πειάηε σο ππαιιήινπ ή
εθπξνζψπνπ νπνηαζδήπνηε ηνπηθήο, πνιηηεηαθήο ή νκνζπνλδηαθήο θπβεξλεηηθήο νληφηεηαο ησλ Ζ.Π.Α.
θαη ν Πειάηεο δελ έρεη ηε λφκηκε δπλαηφηεηα λα απνδερηεί ηηο δηαηάμεηο πεξί δηθαηνδνζίαο ή ηφπνπ
εθδίθαζεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο δελ ηζρχνπλ γηα ηελ ελ
ιφγσ νληφηεηα, ζην βαζκφ πνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην εθαξκνζηέν δίθαην. Ο
εξγνιάβνο/θαηαζθεπαζηήο είλαη ε Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California
94103.
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Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Πξνδηαγξαθέο IBM SaaS
Παξάξηεκα Α
1.

IBM Social Merchandising for Consumer Products
Σν IBM Social Merchandising είλαη κηα ιχζε βαζηδφκελε ζην cloud πνπ παξέρεη θαίξηεο πιεξνθνξίεο γηα
πεγέο δεδνκέλσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε θαηαζθεπαζηέο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. Ωο Πεξηερφκελν
ηεο πξνζθνξάο παξέρνληαη κεηξηθά ζηνηρεία φπσο π.ρ. ζπλαηζζήκαηα θαη ηάζεηο.

2.

IBM Social Merchandising for Consumer Products for Other Online Sources
Ζ πξνζθνξά IBM Social Merchandising for Consumer Products for Other Online Sources απνθηά
πξφζβαζε ζε Έγγξαθα κε δεδνκέλα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ε πεγή ηνπο δελ είλαη Πεξηερφκελν ηνπ
Twitter.

3.

IBM Social Merchandising for Consumer Products Twitter
Ζ πξνζθνξά IBM Social Merchandising for Consumer Products Twitter απνθηά πξφζβαζε ζε Έγγξαθα
κε δεδνκέλα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ε πεγή ηνπο είλαη Πεξηερφκελν ηνπ Twitter.

4.

IBM Social Merchandising for Consumer Products Set-Up
Απηή ε ππεξεζία πξνεηνηκαζίαο απνηειεί κηα εθάπαμ απαίηεζε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο ιχζεο κε ηα
απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά.
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Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Σύκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Παξάξηεκα Β
H IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("χκβαζε SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS, ε νπνία ηζρχεη εάλ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε:
Θα ηζρχεη ε πην πξφζθαηε εθδνρή ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο θαηαλνεί φηη ε χκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγχεζε.

1.

Οξηζκνί
α.

Πίζηωζε Γηαζεζηκόηεηαο (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 ην IBM SaaS.

β.

Αμίωζε (Claim) – κηα αμίσζε πνπ εγείξεη ν Πειάηεο ζηελ IBM επεηδή δελ επηηεχρζεθε θάπνην
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα.

γ.

Σπκβαηηθόο Μήλαο (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ IBM SaaS, 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.

δ.

Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο (Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη δηαθνπεί
ε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα παξαγσγήο γηα ην IBM SaaS θαη νη ρξήζηεο ζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ IBM SaaS γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα.
ην Υξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην IBM
SaaS δελ είλαη δηαζέζηκν εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζπκβάληα:

ε.

2.

●

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο,

●

πκβάληα ή αηηίεο πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζχλδεζε κε ην Internet, έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θ.ν.θ.),

●

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

●

Με ζπκκφξθσζε ηνπ Πειάηε κε ηηο απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην IBM SaaS, ή

●

πκκφξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ
ζηελ ΗΒΜ απφ ηνλ Πειάηε ή απφ θάπνην ηξίην κέξνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε.

Σπκβάλ (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε αληαπφθξηζε ζηηο
απαηηήζεηο κηαο ζχκβαζεο SLA.

Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο
α.

Γηα λα εγείξεη κηα Αμίσζε, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκφηεηαο 1 γηα θάζε πκβάλ ζην Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο 24 σξψλ απφ
ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο
ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα
ην πκβάλ θαη λα πξνζθέξεη εχινγε βνήζεηα ζηελ IBM γηα ηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο.

β.

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

γ.

Οη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
ζα κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλέθεξε φηη ππέζηε γηα πξψηε θνξά ηηο
επηπηψζεηο ηεο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειφηεξε
ηζρχνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ
νξίδεηαη ζηε χκβαζε SLA θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα. Ζ IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο
Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην ίδην πκβάλ ζηνλ ίδην πκβαηηθφ Μήλα.
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3.

δ.

Δάλ ν Πειάηεο αγφξαζε ην IBM SaaS απφ έλαλ έγθπξν κεηαπσιεηή ηεο IBM ζην πιαίζην κηαο
ζπλαιιαγήο κεηαπψιεζεο ζηελ νπνία ε IBM δηαηεξεί ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δεζκεχζεσλ ηνπ IBM SaaS θαη ηεο χκβαζεο SLA, ηφηε ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα βαζίδεηαη
ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή RSVP (Relationship Suggested Value Price) γηα ην IBM SaaS γηα ην
πκβαηηθφ Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.

ε.

Σν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθφ Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο
ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεη ν Πειάηεο ζηελ IBM γηα ην IBM SaaS.

Δπίπεδα Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα είλαη σο εμήο:
Γηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα

Πίζηωζε Γηαζεζηκόηεηαο
(% ηεο Μεληαίαο Φξέωζεο Σπλδξνκήο γηα ην
Σπκβαηηθό Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν Αμίωζεο)

< 99,0%

2%

< 97,0%

5%

< 95%

10%

Ζ Γηαζεζηκφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
ιεπηψλ ζε έλα πκβαηηθφ Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα, δηαηξνχκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην
πκβαηηθφ Μήλα.
Παξάδεηγκα: Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 500 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ
Μήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 500 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.700 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην Δπηηεπρζέλ
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ (98,8%)

πλνιηθή δηάξθεηα πκβαηηθνχ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

Δμαηξέζεηο
Ζ παξνχζα χκβαζε SLA δηαηίζεηαη κφλν ζε Πειάηεο ηεο IBM. Ζ παξνχζα χκβαζε SLA δελ ηζρχεη γηα
ηα εμήο:
●

Δθδφζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ππεξεζηψλ.

●

Με παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,
πεξηβαιιφλησλ δηελέξγεηαο δνθηκψλ, απνθαηάζηαζεο κεηά απφ θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο ή αλάπηπμεο.

●

Αμηψζεηο πνπ εγείξνληαη απφ ρξήζηεο ηνπ Πειάηε, επηζθέπηεο, ζπκκεηέρνληεο θαη εγθεθξηκέλνπο
πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ IBM SaaS.

Σεκαληηθό: Οη παξφληεο Όξνη Υξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο 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. ε 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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