Termenii de Utilizare IBM – Termeni Specifici Ofertei SaaS
IBM Kenexa LCMS Premier on 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:

2.

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author

●

IBM Kenexa LCMS Premier Delivery on Cloud

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Authoring Template

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Microsoft Content Conversion

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Microsoft Content Conversion

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Language

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Non-Production Hosted Site

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Express

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 (Proof of Entitlement 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.

Participant Eligibil – este o unitate de măsură pentru obţinerea IBM SaaS. Fiecare persoană fizică
sau entitate eligibilă pentru a participa la orice program de furnizare a serviciilor gestionat sau
urmărit de IBM SaaS este un Participant Eligibil. Trebuie obţinute drepturi suficiente pentru a
acoperi Participanţii Eligibili gestionaţi sau urmăriţi în IBM SaaS pe durata perioadei de măsurare
specificate în Dovada Dreptului de Utilizare (Proof of Entitlement - PoE) sau Documentul
Tranzacţional al Clientului. Pentru acest IBM SaaS, un Participant Eligibil este orice utilizator din
LCMS.

d.

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 IBM
SaaS făcută disponibilă pentru acces şi utilizare pe durata perioadei de măsurare specificate în
Dovada Dreptului de Utilizare (PoE) sau Documentul Tranzacţional al Clientului.
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3.

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

3.1

Tarifele de Setare
Tarifele pentru setare vor fi specificate într-un Document Tranzacţional.

3.2

Tarife La Cerere
Opţiunile La Cerere vor fi facturate în luna în care opţiunea respectivă a fost comandată de către Client,
în conformitate cu rata specificată în Documentul Tranzacţional.

4.

Opţiunile pentru Termen şi Reînnoire
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
Pe durata perioadei de abonare, după ce IBM anunţă Clientul că este disponibil accesul la IBM SaaS,
este furnizat suport tehnic pentru IBM SaaS, prin e-mail şi printr-un sistem de raportare a problemelor
online. Orice îmbunătăţiri, actualizări şi alte materiale furnizate de către IBM ca parte a suportului tehnic
sunt considerate ca făcând parte din IBM SaaS şi, ca urmare, sunt guvernate de aceşti Termeni de
Utilizare. Suportul tehnic este inclus în IBM SaaS şi nu este disponibil ca ofertă separată. Tichetelor de
suport le va fi atribuit un nivel de severitate conform tabelului de mai jos:
Severitate

Definiţie Severitate

Obiective Timp de
Răspuns pe Durata
Orelor de Suport

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 2
ore

2

Impact semnificativ asupra afacerii:
O caracteristică sau o funcţie a suferit o restricţie importantă privind utilizarea
sau Clientul riscă să nu poată îndeplini termene limită ale afacerii.

Într-un interval de 3
ore

3

Impact minor asupra afacerii:
Într-un interval de 1 zi
Indică situaţia în care serviciul sau funcţionalitatea permite utilizarea şi nu are un
lucrătoare
impact critic asupra operaţiilor.

4

Impact minim asupra afacerii:
O întrebare sau o cerere care nu are caracter tehnic.
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Termenii de Utilizare IBM – Specificaţia IBM SaaS
Anexa A
1.

Descrierea IBM SaaS
IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author
IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author include funcţia Author, care permite dezvoltarea conţinutului
reutilizabil într-un mediu colaborativ pentru o livrare multi-modală; gestionează şi reutilizează conţinutul
cu capabilităţi de căutare, metadate bazate pe client, taxonomie dinamică, urmărirea obiectelor şi
raportare; poate importa, aplica taguri, urmări şi gestiona conţinut extern sau moştenit; şi poate crea
conţinut pentru sursă unică. Acest IBM SaaS include dreptul de utilizare pentru o locaţie de producţie şi o
locaţie non-producţie.
"Non-Production" (Non-Producţie) înseamnă că IBM SaaS poate fi utilizat de către Client numai pentru
activităţi interne care nu sunt destinate producţiei, incluzând testarea, intermedierea, activităţi pentru
asigurarea calităţii şi/sau elaborarea pentru utilizare internă a unor adăugări sau extensii ale IBM SaaS
utilizând interfeţe de programare a aplicaţiilor (API - application programming interface) publicate. Clientul
nu este autorizat să utilizeze nicio parte a IBM SaaS, indiferent de scop, fără achiziţionarea drepturilor
corespunzătoare pentru producţie. SLA-urile nu sunt aplicabile pentru locaţiile non-producţie.

2.

Caracteristici Opţionale / Suplimentare pentru LCMS Premier on Cloud Author
(disponibile după serviciile de implementare iniţială)
●

IBM Kenexa LCMS Premier Delivery on Cloud
Este necesar pentru Clienţii care primesc livrări e-learning bazate pe standardul AICC sau conţinut
pentru care se utilizează API-uri de livrare. Conţinutul este formatat dinamic în momentul livrării.

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Authoring Template
Furnizează un şablon suplimentar, care conţine standarde pentru creaţia de conţinut, ca suport
pentru cerinţele specifice ale Clientului.

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Microsoft Content Conversion
Furnizează un fişier de mapare suplimentar, care permite importul şi conversia în formatul LCMS
nativ a unui fişier Word sau PowerPoint formatat specificat.

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Language
Furnizează un pachet lingvistic suplimentar, pentru extinderea suportului de lingvistic de bază
furnizat cu IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Author.

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Additional Non-Production Hosted Site
Îi asigură Clientului dreptul la o locaţie de intermediere suplimentară, pe care o poate utiliza pentru
testarea internă sau pentru instruire.

●

IBM Kenexa LCMS Premier on Cloud Express
Îi furnizează Clientului dreptul de utilizare al unor funcţii ce ajută la generarea noului conţinut elearning, utilizând LCMS, cu o instruire sumară a utilizatorilor sau chiar fără instruire. Pentru a putea
să comande acest IBM SaaS, Clientul trebuie să aibă cinci sau mai multe drepturi de utilizare IBM
Kenexa LCMS Premier on Cloud Author.
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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, după cum este specificat în
PoE. SLA-ul nu este o garanţie. SLA-ul este disponibil numai pentru Client şi se aplică numai utilizării în mediile
de producţie.

1.

Credite de Disponibilitate
Clientul trebuie să înregistreze un tichet de suport Severitate 1, la help desk-ul IBM pentru suport tehnic,
într-un interval de 24 de ore de la momentul în care a sesizat prima dată un eveniment care afectează
disponibilitatea IBM SaaS. Clientul trebuie să asigure pentru IBM o asistenţă rezonabilă, în vederea
diagnosticării şi rezolvării problemei.
Reclamaţia aferentă tichetului de suport privind neîndeplinirea SLA trebuie să fie trimisă într-un interval
de trei zile lucrătoare după terminarea lunii contractate. Compensaţia pentru o reclamaţie validă privind
SLA-ul va fi un credit pentru o factură viitoare pentru IBM SaaS, în funcţie de durata intervalului de timp în
care nu este disponibilă procesarea sistemului de producţie pentru IBM SaaS ("Timpul de
Nefuncţionare"). Timpul de Nefuncţionare este măsurat din momentul în care Clientul raportează
evenimentul, până în momentul în care IBM SaaS este restaurat, fără a fi inclus timpul aferent unei
întreruperi produse de mentenanţa planificată sau anunţată, de cauze care nu sunt controlate de IBM, de
probleme generate de conţinutul, tehnologia, design-ul sau instrucţiunile Clientului sau ale unei terţe părţi,
de platforme şi configuraţii de sistem nesuportate sau alte erori ale Clientului, de incidente de securitate
cauzate de Client sau de testarea securităţii de către Client. IBM va furniza cea mai mare compensaţie
aplicabilă, în funcţie de disponibilitatea cumulativă a IBM SaaS pe durata fiecărei luni contractate, aşa
cum se arată în tabelul de mai jos. Compensaţia totală privind orice lună contractată nu poate depăşi
10% din a douăsprezecea parte (1/12) a tarifului anual pentru IBM SaaS.

2.

Nivelurile de Serviciu
Disponibilitatea IBM SaaS într-o lună contractată
Disponibilitatea într-o lună contractată

Compensaţie
(% din tariful de abonare lunar* pentru luna
contractată care face obiectul reclamaţiei)

93,0 – 99,2%

5%

Mai puţin de 93%

10%

* Dacă oferta IBM SaaS a fost achiziţionată de la un Partener de Afaceri IBM, tariful de abonare lunar va
fi calculat în funcţie de preţul de listă din acel moment pentru oferta IBM SaaS efectivă pentru luna
contractată care face obiectul reclamaţiei, cu o reducere de 50%. IBM va face un rabat disponibil în mod
direct pentru Client.
Disponibilitatea, exprimată ca procentaj, este calculată astfel: numărul total de minute dintr-o lună
contractată minus numărul total de minute de Timp de Nefuncţionare într-o lună contractată, împărţit la
numărul total de minute din luna contractată.
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