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

1.

„IBM SaaS“
„IBM SaaS“ parduodama pagal vieną iš šių mokesčių apskaičiavimo metrikų, kaip nurodyta Operacijų
dokumente:

2.

●

„IBM Customer Insight for Banking on Cloud“

●

„IBM Customer Insight for Banking on Cloud Dedicated“

Mokesčio apskaičiavimas
„IBM SaaS“ parduodama pagal vieną iš toliau nurodytų mokesčių apskaičiavimo schemų, pateiktų
Operacijų dokumente:
a.

Priskirtas dalyvis yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti „IBM SaaS“. Kiekvienas
privatus ar juridinis asmuo, turintis teisę dalyvauti bet kurioje „IBM SaaS“ valdomoje arba stebimoje
paslaugos teikimo programoje, yra Priskirtas dalyvis. Reikia įsigyti teises, kurių pakaktų visiems
„IBM SaaS“ valdomiems ar stebimiems Priskirtiems dalyviams matavimo laikotarpiu, nurodytu
Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente.
Šiame „IBM SaaS“ Priskirtas dalyvis yra „IBM SaaS“ apdorojamų unikalių kliento įrašų skaičius.

3.

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

3.1

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

3.2

Mokesčiai už perviršį
Jei Kliento faktinis naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, Klientui bus išrašyta
sąskaita už perviršį, nustatytą pagal Sandorio dokumentą.

4.

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

5.

Techninė pagalba
„IBM SaaS“ galiojimo metu techninis palaikymas teikiamas, kaip nurodyta „SaaS“ palaikymo vadove,
pateiktame adresu http://www.ibm.com/software/support/handbook.html arba kitais IBM pateiktais URL
adresais. Techninis palaikymas įtrauktas į „IBM SaaS“ ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas.

i126-7471-01 (08/2016)

1 psl. iš 5

6.

„IBM SaaS“ pasiūlymo papildomos sąlygos

6.1

Slapukai
Klientas žino ir sutinka, kad „IBM SaaS“ naudojimo ir palaikymo tikslais, naudodama sekimo ir kitas
technologijas, IBM gali iš Kliento (jūsų darbuotojų ir rangovų) rinkti su „IBM SaaS“ naudojimu susijusią
asmens informaciją. IBM renka naudojimo statistinius duomenis ir informaciją apie „IBM SaaS“
efektyvumą, kad galėtų gerinti vartotojų patirtį ir (arba) glaudžiau bendradarbiauti su Klientu. Klientas
patvirtina, kad gaus arba jau yra gavęs sutikimą leisti IBM tvarkyti surinktą asmens informaciją anksčiau
nurodytais tikslais, laikantis taikomos teisės, IBM, kitose IBM įmonėse ir jų subrangovų vietose, kur IBM ir
mūsų subrangovai vykdo veiklą. IBM vykdys Kliento darbuotojų ir rangovų pageidavimus pasiekti, naujinti,
taisyti arba panaikinti jų surinktą asmeninę informaciją.

6.2

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

6.3

Teisėtas „IBM SaaS“ naudojimas
Ši „IBM SaaS“ siūlo išvestį, pagrįstą algoritmų taikymu Kliento pateiktiems duomenims, todėl tokios
išvesties išsamumas, tikslumas ir patikimumas gali skirtis. Naudojant šį „IBM SaaS“ gali būti taikomi
įvairūs teisės aktai ir taisyklės, įskaitant susijusias su privatumu, duomenų apsauga, bankininkyste,
finansinėmis operacijomis ir darbo santykiais. „IBM SaaS“ galima naudoti tik teisėtais tikslais ir teisėtu
būdu. Klientas sutinka naudoti „IBM SaaS“ laikydamasis taikomų teisės aktų, taisyklių ir politikos nuostatų
ir prisiima už tai visą atsakomybę. Jis įsigis arba įsigijo visus reikiamus sutikimus, leidimus ar licencijas.
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IBM naudojimo sąlygos – „IBM SaaS“ specifikacija
A priedas
1.

„IBM SaaS“ aprašas

1.1

„IBM Customer Insight for Banking on Cloud“
Ši „IBM SaaS“ teikia įžvalgas, sugeneruotas iš analitinių modelių, padedančių klientams planuoti ir vykdyti
programas, leidžiančias padidinti klientų skaičių ir juos išlaikyti, ir jų negalima naudoti kitais tikslais, pvz.,
kainodaros ar sukčiavimo aptikimo.
„IBM SaaS“ apima pramonės šakai skirtą duomenų modelį, stebėjimo skydo šablonus, pažangius
analizės modelius ir programų sąsajas, kurias galima integruoti su operacinėmis sistemomis. Ji naudoja
banko klientų, operacijų ir sąveikų duomenis, taip pat IBM bei trečiosios šalies duomenis ir API.
„IBM Customer Insight for Banking on Cloud“ šiuo metu siūlomos tokios įžvalgos:

1.2

●

Klientų segmentavimas

●

Machinacijų / mažėjimo analizė

●

Gyvenimo įvykių prognozavimas

●

Polinkio į papildomą pardavimą analizė

●

Klientų išlaikymo analizė

●

Pereikvojimo finansinių įvykių prognozavimas

„IBM Customer Insight for Banking on Cloud Dedicated“
Ši „IBM SaaS“ siūlo visas „IBM Customer Insight for Banking on Cloud“ funkcijas ir galimybes ir yra
laikoma priskirtajame serveryje.

2.

Asmeninė informacija ir Reguliuojamasis turinys
„IBM SaaS“ leis bankininkystės klientams įvesti ir tvarkyti turinį, apimantį informaciją, kuri pagal taikomus
privatumo įstatymus gali būti laikoma asmenine arba slapta asmenine informacija:
a.

b.

c.

d.

Kontaktinė informacija:
●

Asmenų vardai ir pavardės

●

Įmonių pavadinimai

●

Namų adresas

Įmonės adresas:
●

Pašto indeksai / pašto kodai

●

El. pašto adresas

●

Telefono numeriai

Kiti asmens identifikatoriai:
●

Amžius

●

Lytis

●

Veido atvaizdai, įskaitant nuotraukas

Slapta asmeninė informacija (SPI):
(1)

(2)

Bendrosios nuostatos
●

Visa gimimo data

●

Šeiminė padėtis / istorija

●

Informacija apie vaikus / išlaikomus asmenis

●

Išsilavinimo istorija

●

Visas el. pašto tekstas

SPI finansinė programa
●
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(3)
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●

Valdomas turtas (įmonės)

●

Kredito įvertinimo informacija

●

Operacijų informacija įskaitant sumą

SPI įdarbinimas
●

Pajamos

●

Pareigos
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IBM Naudojimo sąlygos – Paslaugų lygio sutartis
B priedas
IBM užtikrina toliau nurodytus „IBM SaaS“ pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS) įsipareigojimus, kaip
nurodyta TSD. PLS neteikia garantijų. PLS yra pasiekiama Klientui ir yra skirta naudoti tik gamybos aplinkose.

1.

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

2.

Paslaugų lygiai
„IBM SaaS“ pasiekiamumas per sutartinį mėnesį
Pasiekiamumas per Sutartinį mėnesį

Pasiekiamumo kreditas
(Mėnesinio prenumeratos mokesčio už Sutartinį
mėnesį, per kurį iškelta Pretenzija, %)

< 99,75 %

2%

<97,0 %

5%

<95 %

10 %

* Jei „IBM SaaS“ buvo įsigyta iš IBM verslo partnerio, mėnesio prenumeratos mokestis bus
apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tuo metu galiojančiame kainoraštyje nurodytą „IBM SaaS“ kainą, kuri
galioja pretenzijoje nurodytą sutartinį mėnesį, pritaikant 50 % nuolaidą. IBM suteiks nuolaidą Klientui
tiesiogiai.
Pasiekiamumas, išreikštas procentine išraiška, apskaičiuojamas iš bendro minučių skaičiaus sutartinį
mėnesį atėmus bendrą Prastovų minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą rezultatą padalijus iš bendro
minučių skaičiaus sutartinį mėnesį.
Pavyzdžiui, sutartinį mėnesį iš viso buvo 50 Prastovų min.
Iš viso Sutartinį mėnesį, kurį sudarė 30 dienų, buvo 43
200 min.
- 50 min. Prastova
= 43 150 min.
_________________________________________

= 2 % Pasiekiamumo kredito už 99,8 % pasiekto
Paslaugos lygio per Sutartinį mėnesį

Iš viso 43 200 minučių
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