Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Connections Cloud
Οη Οξνη 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:
●

IBM Connections Cloud Advanced Support

●

IBM Connections Archive Essentials Cloud

●

IBM Connections Meetings Audio Cloud

●

IBM Connections Social Cloud

●

IBM Connections Social Cloud Step Up

●

IBM Connections Docs Cloud

●

IBM Connections Cloud S1

●

IBM Connections Cloud S2

●

IBM Connections Cloud S2 for Enterprise Deployment

●

IBM Connections Cloud S2 Enterprise Deployment Step Up

●

IBM Web Mail Cloud

●

IBM Connections Meetings Cloud

●

IBM Connections Meetings Cloud Enterprise Deployment

●

IBM Connections Meetings Cloud Enterprise Deployment Step Up

●

IBM Connections Meetings Cloud up to 14 Attendees

●

IBM Connections Meetings Cloud up to 199 Attendees

●

IBM Connections Meetings Cloud up to 999 Attendees

●

IBM Connections Chat Cloud

●

IBM SmartCloud Notes

●

IBM Notes (client download for use with IBM SmartCloud Notes)

●

IBM SmartCloud Notes Hosted Blackberry Service

●

IBM SmartCloud Notes Step-Up

●

IBM SmartCloud Notes Traveler Services

●

IBM SmartCloud Notes Entry

●

IBM SmartCloud Plus
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2.

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ελφο απφ ηα αθφινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:

3.

α.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο (Authorized User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα αγνξαζηεί ε πξνζθνξά IBM SaaS. Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο είλαη έλα κνλαδηθφ πξφζσπν
ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα πξφζβαζεο ζην IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη
ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα θάζε Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ν νπνίνο απνθηά
πξφζβαζε ζηελ πξνζθνξά IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα,
κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελφο εμππεξεηεηή
εθαξκνγψλ (application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. 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.

Γηνξγαλσηήο (Host) κε έσο X πκκεηέρνληεο (Participants) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο
νπνίαο κπνξεί λα αγνξαζηεί ε πξνζθνξά IBM SaaS. Ο Γηνξγαλσηήο είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε έλαλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ, ν νπνίνο ηνπ επηηξέπεη λα
δηεμάγεη απεξηφξηζην αξηζκφ ζπζθέςεσλ κέρξη ηνλ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε. Μπνξεί λα δηεμάγεηαη κφλν κία ζχζθεςε αλά Γηνξγαλσηή θάζε
θνξά.

γ.

Λεπηφ (Minute) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS.
Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα ρξήζεο Λεπηψλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
Λεπηψλ (νιφθιεξσλ ή κε) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Σν πιεξσηέν πνζφ γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο.

3.1

Φπέυζη για μη Πλήπη Μήνα
Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. Ζ
Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπφκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα
αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ΗΒΜ φηη ε πξφζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

3.2

Φπεώζειρ Υπέπβαζηρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο
ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο, ηφηε ν Πειάηεο ζα
ηηκνινγεζεί γηα ηελ ππέξβαζε, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

4.

Δπιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος 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

Αςηόμαηη Ανανέυζη
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

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
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 ζηνλ εθπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζηνλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο IBM
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έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξψλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθχξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ
αθχξσζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε
εθθξεκείο ρξεψζεηο πξφζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ε αθχξσζε.

4.3

Απαιηείηαι Ανανέυζη
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.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Πεξηιακβάλεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο. Οη
επηινγέο ηερληθήο ππνζηήξημεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.ibmcloud.com/social/support/.
Σηοισεία πος δεν καλύπηονηαι από ηην Τεσνική Υποζηήπιξη
Ζ ηερληθή ππνζηήξημε δελ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα:

6.

α.

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ,

β.

ηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε ζε
πεξηβάιινλ δηαθνξεηηθφ απφ ην θαζνξηζκέλν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ή

γ.

ηε ρξήζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ πξνκεζεπηψλ, ή ηελ επίιπζε δεηεκάησλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS κε πξντφληα ή ππεξεζίεο ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ
πξνκεζεπηψλ.

Λογιζμικό Δνεπγοποίηζηρ
Ζ πξνζθνξά IBM SaaS κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο. Δπηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο εθ κέξνπο ζαο ρξήζεο ηεο πξνζθνξάο
IBM SaaS κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε ή ζηελ άδεηα ρξήζεο, γηα ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπλδξνκήο ζαο γηα ην IBM SaaS. ην βαζκφ πνπ ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο
πεξηιακβάλεη δείγκαηα θψδηθα, δηαζέηεηε ην πξφζζεην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεηε παξάγσγα έξγα ησλ
δεηγκάησλ θψδηθα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηείηε κε ηξφπν πνπ λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ παξνχζα άδεηα. Σν
ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο παξέρεηαη βάζεη ησλ Γεζκεπηηθψλ Δπηπέδσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ, εάλ
ππάξρνπλ, σο ηκήκα ηεο Πξνζθνξάο IBM SaaS, αιιά άιισο παξέρεηαη "Χ ΔΥΔΗ".

7.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

7.1

Ππόζθεηοι Πεπιοπιζμοί
Δπηπιένλ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε, ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη:
α.

7.2

Να ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS βάζεη "δηάκεζεο ζχλδεζεο" (pass-through) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ-επηζθεπηψλ (guest users) ρσξίο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή
ηνπ Πειάηε.

Πποϋποθέζειρ για ηη Φπήζη ηος IBM SmartCloud Notes
Πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SmartCloud Notes απφ ηνλ Πειάηε είλαη λα έρεη απνθηήζεη έλα απφ
ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα:
α.

Μηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο γηα ην IBM SmartCloud Notes ή ην IBM Connections Cloud S1,
ή

7.3

β.

Μηα Απφδεημε Γηθαηψκαηπνο γηα ην IBM SmartCloud Notes Step Up ή ην IBM Connections Cloud S1
Step Up ή ην IBM SmartCloud with Notes Step-up and Connections, θαη

γ.

Μηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο θαη κηα ελεξγή πλδξνκή θαη Τπνζηήξημε αλά Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε
γηα έλα απφ ηα αθφινπζα Πξνγξάκκαηα: IBM Domino Enterprise Client Access ή IBM Domino
Messaging Client Access ή IBM Domino Messaging Express ή IBM Domino Collaboration Express.

Διδοποίηζη αναθοπικά με ηιρ Σςζκέτειρ
ΣΟ IBM CONNECTIONS MEETINGS CLOUD ΚΑΗ ΣΟ IBM CONNECTIONS CLOUD S2 ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ
ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΝ Δ ΔΝΑ ΥΡΖΣΖ ΣΟΤ IBM SAAS ΝΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΗ ΤΚΔΦΔΗ. ΟΗ ΝΟΜΟΗ Δ
ΟΡΗΜΔΝΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΔ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΣΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ
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ΠΡΟΧΠΧΝ ΠΡΗΝ ΓΗΝΔΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΟΤ. Ο Πειάηεο ζα δηαζθαιίδεη φηη νη
Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS απνθηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπγθαηαζέζεηο θαη πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο πξηλ πξνβνχλ ζηελ θαηαγξαθή ζπζθέςεσλ.

7.4

Διδοποίηζη αναθοπικά με ηο Φιληπάπιζμα Πεπιεσομένος
Σν IBM SmartCloud Notes θαη ην IBM Web Mail Cloud ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία πνπ παξαθνινπζνχλ ην
IBM SaaS, δηεξεπλνχλ επηζέζεηο αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο (spam) θαη επηβιαβνχο θψδηθα (viruses)
θαη εθαξκφδνπλ ηερλνινγηθά κέηξα, ηα νπνία βαζίδνληαη ηφζν ζε ηερλνινγία ηεο IBM φζν θαη ζε πξφηππα
ηνπ θιάδνπ, γηα ηε θξαγή ή ην θηιηξάξηζκα Πεξηερνκέλνπ πνπ απνζηέιιεηαη απξφθιεηα θαη καδηθά ή/θαη
κε θαθφβνπιν ζθνπφ. Ζ IBM δηαηεξεί ην δηθαίσκα (αιιά δελ έρεη θακία ππνρξέσζε) λα πξνβαίλεη ζηε
θξαγή ηεο επηθνηλσλίαο απφ άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζην Internet. Ζ IBM δηαηεξεί ην δηθαίσκα
(αιιά δελ έρεη θακία ππνρξέσζε) λα πξνβαίλεη ζηελ πξνεμέηαζε, αλαζθφπεζε, επηζήκαλζε,
θηιηξάξηζκα, ηξνπνπνίεζε, απφξξηςε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ή φινπ ηνπ Πεξηερνκέλνπ.

7.5

Φπήζη από Δπιζκέπηερ
Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο (Guest User) είλαη έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ
Πειάηε λα απνθηά πξφζβαζε ζην IBM SaaS γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε ηνλ Πειάηε ή λα
ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Όινη νη Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο πξέπεη λα είλαη
Δμνπζηνδνηεκέλνη Υξήζηεο. Μπνξεί λα απαηηείηαη ε ζχλαςε κηαο παξερφκελεο απφ ηελ IBM ειεθηξνληθήο
ζχκβαζεο απφ ηνπο Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο ηνπ Πειάηε, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο
θαη ρξήζεο ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνπο ελ ιφγσ Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηεο επζχλεο γηα α) νπνηεζδήπνηε αμηψζεηο
εγείξνληαη απφ ηνπο Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο αλαθνξηθά κε ην IBM SaaS ή β) νπνηεζδήπνηε πεξηπηψζεηο
θαηάρξεζεο ηνπ IBM SaaS απφ ηνπο ελ ιφγσ Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο.

7.6

Πεπιοπιζμόρ για ηο Step-up SaaS
Γηα ηηο πξνζθνξέο Step-up απαηηείηαη ν Πειάηεο λα έρεη απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ηα απαηηνχκελα
δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM. Σα δηθαηψκαηα ηνπ Πειάηε επί ηνπ Step-up SaaS
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ επί ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο IBM.
Σν Step-up SaaS δελ πεξηιακβάλεη πλδξνκή θαη Τπνζηήξημε γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM. Ο
Πειάηεο δηαβεβαηψλεη φηη έρεη απνθηήζεη (1) ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη (2) πλδξνκή θαη
Τπνζηήξημε γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο γηα ηελ
πξνζθνξά Step-up SaaS, ν Πειάηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ζε ηζρχ ζχκβαζε πλδξνκήο θαη Τπνζηήξημεο
γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΗΒΜ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα δηθαηψκαηα
ρξήζεο ηνπ Step-up SaaS. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο είηε ηεο άδεηαο ρξήζεο ζαο γηα ην αληίζηνηρν
πξφγξακκα ΗΒΜ είηε ηεο πλδξνκήο θαη Τπνζηήξημεο γηα ην αληίζηνηρν πξφγξακκα IBM, ην δηθαίσκα ηνπ
Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ην Step-up SaaS ζα πάςεη λα ηζρχεη.

7.7

Όποι ηηρ Oracle πος διέποςν ηη σπήζη ηος Connections Docs και ηος Connections
Meetings
Σν IBM SaaS πεξηιακβάλεη ηερλνινγία θηιηξαξίζκαηνο θαη πξνβνιήο εγγξάθσλ Outside In ("Outside In
Technology"), ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ Oracle USA, Inc. ("Oracle"). ηνλ φξν "Outside In Technology"
πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε ηερλνινγία γηα ηελ νπνία ε Oracle έρεη απνθηήζεη άδεηα ρξήζεο απφ ηνπο
πξνκεζεπηέο ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο. Όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο θαη ζηε
ζχκβαζε ζηελ νπνία ππφθεηληαη, ζα ζεσξείηαη φηη ν φξνο "πξνκεζεπηήο ηεο IBM" (ΗΒΜ supplier) ζα
πεξηιακβάλεη ηελ Oracle θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Δπηπιένλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ησλ
παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ζηελ νπνία ππφθεηληαη, σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ
Outside In Technology, ν Πειάηεο ζπκθσλεί ξεηψο ζηα εμήο: (1) ε Oracle USA, Inc. είλαη ηξίηνο
δηθαηνχρνο ησλ παξφλησλ Όξσλ Υξήζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ζηελ νπνία ππφθεηληαη, (2) ν Πειάηεο κπνξεί
λα κεηαβηβάζεη ζπλδξνκέο γηα ην IBM SaaS κφλν αθνχ παξάζρεη εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εηδνπνίεζε
ζηελ ΗΒΜ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο Υξήζεο θαη ηε ζχκβαζε ζηελ νπνία
ππφθεηληαη, (3) ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπγθξηηηθψλ
αμηνινγήζεσλ απφδνζεο (benchmark tests) πνπ εθηειέζηεθαλ ζην Outside In Technology ρσξίο λα έρεη
εμαζθαιίζεη πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα, (4) ε IBM κπνξεί λα ελεκεξψζεη πξνκεζεπηέο ηεο γηα ηα
απνηειέζκαηα ειέγρσλ επαιήζεπζεο ζπκκφξθσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα πνπ
παξέρνληαη απφ ηνπο ελ ιφγσ πξνκεζεπηέο ηεο IBM, θαη (5) ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ην
εθαξκνζηέν δίθαην, νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ UCITA (Uniform Computer Information Transactions Act) ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ δελ ηζρχνπλ.
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7.8

Απαγοπεςμένερ Φπήζειρ
Οη αθφινπζεο ρξήζεηο απαγνξεχνληαη απφ ηε Microsoft:
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.

7.9

Πληποθοπίερ Πποθίλ Φπηζηών ηος IBM SaaS
ε ζπλάξηεζε κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο κπνξεί λα παξακεηξνπνηήζεη ην
IBM SaaS έηζη ψζηε λα είλαη νξαηά ζε άιινπο πειάηεο ηνπ SaaS ηα νλφκαηα ησλ Υξεζηψλ ηνπ
νξγαληζκνχ ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην SaaS.
Δάλ ν Πειάηεο πξνβεί ζηελ ελ ιφγσ παξακεηξνπνίεζε, ν Πειάηεο απνδέρεηαη θαη ζπκθσλεί φηη: (i)
κπνξνχλ λα δεκνζηεπηνχλ νλφκαηα Υξεζηψλ ηνπ IBM SaaS, ηίηινη, επσλπκίεο εηαηξεηψλ θαη
θσηνγξαθίεο απφ Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS σο ζηνηρεία ησλ πξνθίι ("Πξνθίι") ηνπο θαη φηη ηα ελ ιφγσ
Πξνθίι κπνξεί λα είλαη νξαηά ζε άιινπο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο ή εληφο ηνπ
SaaS, θαη (ii) ν Πειάηεο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα δεηήζεη ηε δηφξζσζε ή αθαίξεζε ελφο Πξνθίι Υξήζηε
ηνπ IBM SaaS απφ ην IBM SaaS θαη ην ελ ιφγσ Πξνθίι ζα δηνξζσζεί ή ζα αθαηξεζεί, κε ηελ επηζήκαλζε
φηη ε αθαίξεζε Πξνθίι ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ζην IBM SaaS.

7.10

Γιαζςνδέζειρ ππορ Γικηςακούρ Τόποςρ ή Άλλερ Υπηπεζίερ Τπίηυν
Δάλ ν Πειάηεο ή έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS κεηαδψζεη Πεξηερφκελν ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν ή άιιε
ππεξεζία ηξίηνπ πνπ δηαζπλδέεηαη κε ην IBM SaaS ή θαζίζηαηαη πξνζβάζηκε απφ ην IBM SaaS, ηφηε ν
Πειάηεο θαη ν Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS παξέρνπλ ζηελ IBM ηελ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ κεηάδνζεο Πεξηερνκέλνπ. Χζηφζν, ε ελ ιφγσ επηθνηλσλία είλαη
απνθιεηζηηθά κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηξίηνπ. Ζ IBM δελ παξέρεη
εγγπήζεηο θαη δελ πξνβαίλεη ζε δειψζεηο αλαθνξηθά κε ηέηνηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ,
θαη δελ ζα θέξεη επζχλε γηα ηέηνηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ.

7.11

Σςμμόπθυζη με ηο Safe Harbor
Ζ IBM ζπκκνξθψλεηαη κε ην Πιαίζην Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Ζ.Π.Α. - Δ.Δ., φπσο απηφ
έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή, ρξήζε θαη
δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην Safe Harbor ή γηα λα δείηε ηε δήισζε πηζηνπνίεζεο ηεο IBM, κεηαβείηε ζηε δηεχζπλζε
http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=20133.

7.12

Cookies
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα 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.
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7.13

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

i125-8218-12 (09/2014)

ειίδα 6 απφ 15

Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

Πποζθοπέρ
Ζ IBM πξνζθέξεη απηέο ηηο ππεξεζίεο ζε έηνηκα παθέηα, σο κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ή σο πξφζζεηεο
ππεξεζίεο (add ons).

1.1

1.2

1.3

Γέζμερ Πποζθοπών IBM SaaS
Connections Cloud S1

Connections Social Cloud, Connections Meetings Cloud, SmartCloud Notes,
Traveler for SmartCloud Notes, Connections Docs Cloud, Mobile apps,
Guest Access

Connections Cloud S2

Connections Social Cloud, Connections Meetings Cloud, Mobile apps, Guest
Access

Μεμονυμένερ Πποζθοπέρ IBM SaaS
●

Connections Social Cloud

●

Connections Meetings Cloud

●

Connections Chat Cloud

●

SmartCloud Notes

●

SmartCloud Notes Entry

●

Web Mail Cloud

●

Connections Cloud Advanced Support

Ππόζθεηερ Υπηπεζίερ για Πποζθοπέρ IBM SaaS
Connections
Cloud S1
Connections
Docs
Connections
Meetings
Audio
Traveler for
SmartCloud
Notes


●



Connections
Cloud S2

Connections
Social

Connections
Meetings

SmartCloud
Notes

SmartCloud
Notes Entry

●

●

--

--

--

●

--

●

--

--

--

--

--

●

●

Connections
Archive
Essentials

●

--

--

--

●

●

BlackBerry

●

--

--

--

●

--

Additional
Collaboration
Storage

●

●

●

--

--

--



– πκπεξηιακβάλεηαη

●

– Γηαζέζηκν

--

– Γελ είλαη δηαζέζηκν
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1.4

1.5

IBM Connections Cloud S1
●

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Connections Social

●

Αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ (Instant Messaging) - Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν κε κεκνλσκέλα άηνκα θαη νκάδεο, πξνβνιήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ επαθψλ ζαο, δεκηνπξγίαο εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ νκάδσλ θαη θαηαρψξεζεο
πιεξνθνξηψλ γηα ηηο επαθέο ζαο. Γηαζέζηκε κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο (browser) θαη ζε
κνξθή εκπινπηηζκέλνπ πειάηε (rich client) πνπ κπνξεί λα κεηαθνξησζεί ζην ηνπηθφ ζχζηεκα.

●

Γηαδηθηπαθέο δηαζθέςεηο (Web conferencing) - Online δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο κέζσ κηαο πάληνηε
δηαζέζηκεο αίζνπζαο ζπζθέςεσλ ε νπνία παξέρεηαη θαη' απαίηεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εθ
ησλ πξνηέξσλ θξάηεζή ηεο, κε δπλαηφηεηεο θνηλήο ρξήζεο εθαξκνγψλ θαη επηθάλεηαο εξγαζίαο,
ππνζηήξημε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο παξνπζηαζηψλ, θαη δπλαηφηεηεο ζθπγκνκέηξεζεο θαη
ζπλνκηιίαο κε ηελ αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ. Μπνξείηε λα δηνξγαλψζεηε ζπζθέςεηο γηα κέρξη
200 ζπκκεηέρνληεο, κε ζπκκεηνρή αηφκσλ εθηφο ηεο εηαηξείαο ζαο. Γηα ελδνεηαηξηθέο δηαδηθηπαθέο
ζπζθέςεηο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ζπλδξνκή φινη νη εζσηεξηθνί ζπκκεηέρνληεο.

●

Docs - Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θχιια θαη πξνγξάκκαηα ζχληαμεο παξνπζηάζεσλ, κε
ππνζηήξημε απφ θνηλνχ επεμεξγαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πξνζζήθε ζρνιίσλ θαη δηεμαγσγή
ζπδεηήζεσλ, θαη δηαρείξηζε εθδνρψλ αξρείσλ απφ ην IBM SmartCloud Connections.

●

SmartCloud Notes - Τπεξεζία αιιεινγξαθίαο θαη εκεξνινγίνπ πνπ παξέρεηαη κε ηε ρξήζε
ινγηζκηθνχ επηθάλεηαο εξγαζίαο ή σο δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο.
Πεξηιακβάλεη κηα ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ κε πξνζηαζία απφ
ηνχο θαη αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία θαη ππνζηεξίδεη πινπνηήζεηο πβξηδηθήο ελνπνίεζεο. Γηα θάζε
ρξήζηε ηνπ IBM SaaS θαηαλέκνληαη 25 gigabytes ρψξνπ απνζήθεπζεο γηα ην γξακκαηνθηβψηην
(mailbox).

●

Traveler for SmartCloud Notes - Παξάδνζε αιιεινγξαθίαο, πιεξνθνξηψλ εκεξνινγίνπ θαη
επαθψλ ζε ππνζηεξηδφκελεο θνξεηέο ζπζθεπέο. Τπνζηήξημε γηα ακθίδξνκν, πξνσζεηηθφ (push),
κε απηφκαην ή πξνγξακκαηηζκέλν ζπγρξνληζκφ γηα email, ειεθηξνληθά εκεξνιφγηα θαη ειεθηξνληθέο
επαθέο γηα ηηο ππνζηεξηδφκελεο ζπζθεπέο.

●

Δθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (mobile apps) γηα ην IBM Connections, ην IBM Meetings θαη ην
IBM Sametime

●

Πξφζβαζε επηζθεπηψλ (Guest Access) - Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο επηζθεπηψλ νη
νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ επί πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ηνπο έρεη δηαηεζεί
γηα θνηλή ρξήζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα ππνζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη
δηεμαγσγήο ζπζθέςεσλ πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία.

IBM Connections Cloud S2
●

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Connections Social

●

Αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ (Instant Messaging) - Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν κε κεκνλσκέλα άηνκα θαη νκάδεο, πξνβνιήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ επαθψλ ζαο, δεκηνπξγίαο εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ νκάδσλ θαη θαηαρψξεζεο
πιεξνθνξηψλ γηα ηηο επαθέο ζαο. Γηαζέζηκε κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο (browser) θαη ζε
κνξθή εκπινπηηζκέλνπ πειάηε (rich client) πνπ κπνξεί λα κεηαθνξησζεί ζην ηνπηθφ ζχζηεκα.

●

Γηαδηθηπαθέο δηαζθέςεηο (Web conferencing) - Online δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο κέζσ κηαο πάληνηε
δηαζέζηκεο αίζνπζαο ζπζθέςεσλ ε νπνία παξέρεηαη θαη' απαίηεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εθ
ησλ πξνηέξσλ θξάηεζή ηεο, κε δπλαηφηεηεο θνηλήο ρξήζεο εθαξκνγψλ θαη επηθάλεηαο εξγαζίαο,
ππνζηήξημε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο παξνπζηαζηψλ, θαη δπλαηφηεηεο ζθπγκνκέηξεζεο θαη
ζπλνκηιίαο κε ηελ αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ. Μπνξείηε λα δηνξγαλψζεηε ζπζθέςεηο γηα κέρξη
200 ζπκκεηέρνληεο, κε ζπκκεηνρή αηφκσλ εθηφο ηεο εηαηξείαο ζαο. Γηα ελδνεηαηξηθέο δηαδηθηπαθέο
ζπζθέςεηο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ζπλδξνκή φινη νη εζσηεξηθνί ζπκκεηέρνληεο.

●

Δθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (mobile apps) γηα ην IBM Connections, ην IBM Meetings θαη ην
IBM Sametime

●

Πξφζβαζε επηζθεπηψλ (Guest Access) - Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο επηζθεπηψλ νη
νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ επί πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ηνπο έρεη δηαηεζεί
γηα θνηλή ρξήζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα ππνζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη
δηεμαγσγήο ζπζθέςεσλ πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία.
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1.6

1.7

IBM Connections Social Cloud
●

Υεηξηζηήξην Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Social Dashboard) - Μηα εληαία εηθφλα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζαο
δηθηχνπ κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εθαξκνγέο θαη ζπζθέςεηο, θαη κηα εηθφλα ζπκβάλησλ θαη
πεξηερνκέλνπ πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, θφξνπκ
ππνζηήξημεο θαη πιεξνθνξίεο πξνθίι θαη ρψξνπ απνζήθεπζεο.

●

Πξφζσπα (People) - Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ πξνθίι ζαο θαη ησλ επαθψλ ζην
επηρεηξεκαηηθφ ζαο δίθηπν εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ ζαο.

●

Απνζήθεπζε θαη θνηλή ρξήζε αξρείσλ (File storage and sharing) - Δπηηξέπεη ηε κεηαθφξησζε θαη
απνζήθεπζε αξρείσλ ζε κηα θεληξηθή βηβιηνζήθε, φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειεγρφκελεο
πξφζβαζεο ζε ηδησηηθά αξρεία, θαζψο θαη ζε αξρεία πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα θνηλή ρξήζε ζε
κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ή νκάδεο, είηε σο αλαγλψζηεο είηε σο ζπληάθηεο. Παξέρνληαη δηάθνξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηα αξρεία, φπσο π.ρ. ηξνπνπνηήζεηο, ηζηνξηθφ εθδνρψλ, ζρφιηα, ηζηνξηθφ
κεηαθφξησζεο, πξνζδηνξηζηηθά θαη εκεξνκελίεο θαη ψξεο αλάιεςεο θαη επηζηξνθήο ειέγρνπ.
Γηαηίζεληαη γηα κεηαθφξησζε (download) πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο (plug-ins) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε
κεηαθνξά αξρείσλ απφ ην ηνπηθφ ζχζηεκα ζην Cloud.

●

Κνηλφηεηεο (Communities), Ηζηνιφγηα (Blogs) θαη Wikis - Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε
άιια πξφζσπα κε ηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ αξρείσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ζειηδνδεηθηψλ,
δεκηνπξγίαο θαη θνηλήο ρξήζεο λέσλ θνηλνηήησλ κε εηδηθά πξνζαξκνζκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο,
αλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο, απνζηνιήο email ζηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο,
δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ζθπγκνκεηξήζεσλ θνηλφηεηαο, θαη δεκηνπξγίαο wikis, ηζηνινγίσλ θαη
ηζηνινγίσλ ηδεψλ, θαη θφξνπκ ζπδεηήζεσλ.

●

Γξαζηεξηφηεηεο (Activities) - Έλαο νκαδηθφο ρψξνο γηα ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ φπσο π.ρ. ε
παξαθνινχζεζε εθθξεκψλ εξγαζηψλ, πιεξνθνξηψλ θαη ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε έλα ζέκα ή ζχζθεςε.

●

Αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ (Instant Messaging) - Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν κε κεκνλσκέλα άηνκα θαη νκάδεο, πξνβνιήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ επαθψλ ζαο, δεκηνπξγίαο εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ νκάδσλ θαη θαηαρψξεζεο
πιεξνθνξηψλ γηα ηηο επαθέο ζαο.

●

Δθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (mobile apps) γηα ην IBM Connections θαη ην IBM Sametime

●

Πξφζβαζε επηζθεπηψλ (Guest Access) - Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο επηζθεπηψλ νη
νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ επί πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ηνπο έρεη δηαηεζεί
γηα θνηλή ρξήζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα ππνζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη
δηεμαγσγήο ζπζθέςεσλ πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία.

IBM Connections Meetings Cloud
Online δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο κέζσ κηαο πάληνηε δηαζέζηκεο αίζνπζαο ζπζθέςεσλ ε νπνία παξέρεηαη
θαη' απαίηεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εθ ησλ πξνηέξσλ θξάηεζή ηεο, κε δπλαηφηεηεο θνηλήο ρξήζεο
εθαξκνγψλ θαη επηθάλεηαο εξγαζίαο, ππνζηήξημε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο παξνπζηαζηψλ, θαη
δπλαηφηεηεο ζθπγκνκέηξεζεο θαη ζπλνκηιίαο κε ηελ αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ. Απηή ε ππεξεζία
κπνξεί λα αγνξαζηεί γηα ηε δηνξγάλσζε ζπζθέςεσλ κε 14 ην πνιχ ζπκκεηέρνληεο (participants) ή 199 ην
πνιχ παξεπξηζθφκελνπο (attendees). Γηαηίζεηαη επίζεο γηα αγνξά σο ιχζε επηρεηξεζηαθήο πινπνίεζεο
(Enterprise Deployment) φπνπ νη εζσηεξηθνί ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνπλ κηα ζπλδξνκή γηα ηελ ππεξεζία.
Γηα φιεο ηηο ζπζθέςεηο επηηξέπεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο απφ απεξηφξηζην αξηζκφ παξεπξηζθφκελσλ
εθηφο ηεο εηαηξείαο ζαο.

1.8

IBM Connections Cloud Chat
Αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ κε ιεηηνπξγίεο ιίζηαο επαθψλ, αλαγλψξηζεο θαηάζηαζεο ζχλδεζεο
ρξεζηψλ θαη δηεμαγσγήο βηληενθιήζεσλ θαη ερεηηθψλ δηαζθέςεσλ, κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ ην
πξφγξακκα πινήγεζεο (browser), απφ ινγηζκηθφ πειάηε πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζην Notes, απφ
αλεμάξηεην ινγηζκηθφ πειάηε ή απφ εθαξκνγή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο.

1.9

IBM SmartCloud Notes
●

Λνγηζκηθφ πειάηε IBM Notes (πεξηιακβάλεη ηε κεηαθφξησζε ινγηζκηθνχ) θαη δηαδηθηπαθή
αιιεινγξαθία, εκεξνιφγην θαη πιεξνθνξίεο επαθψλ ζην Cloud, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
δπλαηνηήησλ απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε δηεπζχλζεσλ (type-ahead
addressing), δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζκέλσλ θαθέισλ αιιεινγξαθίαο θαη εθρψξεζεο ησλ
δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζηελ αιιεινγξαθία θαη ζην εκεξνιφγην ελφο ρξήζηε ζε θάπνηνλ άιιν
ρξήζηε. Γηα ην ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ηνπ Πειάηε κπνξεί λα νξηζηεί κηα παξακεηξνπνίεζε πνπ
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πεξηνξίδεηαη ζηελ ππεξεζία κφλν, ή κηα πβξηδηθή παξακεηξνπνίεζε φπνπ ε ππεξεζία
ελζσκαηψλεηαη ζε έλα ηνπηθφ πεξηβάιινλ Domino ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε.

1.10

1.11

1.12

●

Δλζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ (instant messaging)

●

Πξνζηαζία απφ ηνχο θαη αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία

●

Γηα θάζε ρξήζηε ηνπ IBM SaaS θαηαλέκνληαη 25 gigabytes ρψξνπ απνζήθεπζεο γηα ην
γξακκαηνθηβψηην (mailbox)

●

Πεξηιακβάλεηαη κία άδεηα ρξήζεο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ γηα ην IBM Domino Enterprise Client
Access αλά ρξήζηε ηνπ SmartCloud Notes. Έηζη νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο είηε
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο είηε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πειάηε IBM Notes ζην IBM
SmartCloud Notes θαη ζε εθαξκνγέο IBM Domino ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε. Γηα ηνπο
εμππεξεηεηέο εθαξκνγψλ Domino ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε απαηηείηαη ε ρσξηζηή αγνξά
δηθαησκάησλ επί κνλάδσλ PVU.

IBM SmartCloud Notes Entry
●

Γηαδηθηπαθή πξφζβαζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ζε πιεξνθνξίεο email, εκεξνινγίνπ
θαη επαθψλ ζην cloud. Παξέρεηαη εθηφο ησλ άιισλ κηα ιεηηνπξγία απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο θαηά
ηελ πιεθηξνιφγεζε δηεπζχλζεσλ (type-ahead addressing) θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο
πξνζαξκνζκέλσλ θαθέισλ αιιεινγξαθίαο θαη εθρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζηελ
αιιεινγξαθία θαη ζην εκεξνιφγην ελφο ρξήζηε ζε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε.

●

Γξακκαηνθηβψηην 1 GB (ηππηθφ, παξερφκελν απφ ηελ ππεξεζία πξφηππν αιιεινγξαθίαο κφλν)

●

Δλζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ (Instant Messaging)

●

Πξνζηαζία απφ ηνχο θαη αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία

●

Σν IBM SmartCloud Notes Entry δελ πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο εθηφο ζχλδεζεο, ηελ
πξφζβαζε βάζεη IMAP, ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ πειάηε IBM Notes ή ηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο
ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή πξναηξεηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο π.ρ. ε κεηάβαζε ηεο ππάξρνπζαο
ππνδνκήο αιιεινγξαθίαο ζηελ ππεξεζία. Γελ επηηξέπεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ
ππεξεζίεο Blackberry κε ην ινγαξηαζκφ ηνπο.

●

Πεξηιακβάλεηαη κία άδεηα ρξήζεο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ γηα ην IBM Domino Enterprise Client
Access αλά ρξήζηε ηνπ SmartCloud Notes Entry. Έηζη νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ζην IBM SmartCloud Notes θαη ζε εθαξκνγέο IBM Domino
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε. Γηα ηνπο εμππεξεηεηέο εθαξκνγψλ Domino ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Πειάηε απαηηείηαη ε ρσξηζηή αγνξά δηθαησκάησλ επί κνλάδσλ PVU.

IBM Web Mail Cloud
●

Γηαδηθηπαθή αιιεινγξαθία, εκεξνιφγηα θαη επαθέο κε έλα θάθειν "Δηζεξρφκελα" πνπ πεξηέρεη
θαθέινπο πξνβνιήο κελπκάησλ, θαθέινπο ζπζηήκαηνο θαη θαθέινπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ
ην ρξήζηε, κε ηε δπλαηφηεηα ηξαβήγκαηνο θαη ελαπφζεζεο ("drag & drop") κελπκάησλ ζε θαθέινπο.
Τπνζηήξημε γηα πξνζσπηθά θαη εηαηξηθά εκεξνιφγηα θαη ιίζηεο επαθψλ.

●

Γηα θάζε ρξήζηε θαηαλέκνληαη 25 gigabytes ρψξνπ απνζήθεπζεο γηα ην γξακκαηνθηβψηην (mailbox).

IBM Connections Cloud Advanced Support
Παξνρή θνξπθαίνπ επηπέδνπ ππνζηήξημεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεθπεξαίσζεο δεηεκάησλ κε
πξνηεξαηφηεηα (priority handling) θαη πην γξήγνξε αληαπφθξηζε ζε αλαθεξφκελα δεηήκαηα.

1.13

IBM Connections Docs Cloud
Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θχιια θαη πξνγξάκκαηα ζχληαμεο παξνπζηάζεσλ, κε ππνζηήξημε
απφ θνηλνχ επεμεξγαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πξνζζήθε ζρνιίσλ θαη δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ, θαη
δηαρείξηζε εθδνρψλ αξρείσλ απφ ην IBM Connections Social Cloud.

1.14

IBM Connections Meetings Audio Cloud
Γηεμαγσγή ερεηηθψλ δηαδηθηπαθψλ ζπζθέςεσλ κέζσ VoIP θαη κέζσ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ κε ή ρσξίο
ρξέσζε, φπνπ φινη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ απφ έλαλ ππνινγηζηή ή έλα ηειέθσλν θαη λα
αθνχλ θαη λα κηινχλ, θαζψο θαη λα θαηαγξάθνπλ θαη λα απαπαξάγνπλ ηε ζχζθεςε.
Γηαηίζεληαη ηειεθσληθέο γξακκέο κε θαη ρσξίο ρξέσζε αλάινγα απφ ηε ρψξα απφ ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη ε θιήζε. Οη ρψξεο ρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δψλεο, σο εμήο:
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Εψλεο κε ηέιε θιήζεο:
●

Εψλε 1 – ΖΠΑ, Καλαδάο

●

Εψλε 2 - Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηαπσλία, Ηξιαλδία,
Ηζπαλία, Ηηαιία, Οιιαλδία, ηγθαπνχξε, νπεδία, Υνλγθ Κνλγθ

●

Εψλε 3 - Αξγεληηθή, Απζηξαιία, Βνπιγαξία, Βξαδηιία, Γαλία, Διιάδα, Δζζνλία, Ηζξαήι, Κχπξνο,
Λεηνλία, Λνπμεκβνχξγν, Μεμηθφ, Μπαρξέηλ, Νέα Εειαλδία, Ννξβεγία, Οπγγαξία, Πεξνχ, Πνισλία,
Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία, ινβελία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Φηλιαλδία, Υηιή

●

Εψλε 4 - Βηεηλάκ, Ηλδία, Κίλα, Ληζνπαλία, Μαιαηζία, Νφηηα Αθξηθή, Νφηηα Κνξέα, Ρσζία, Σατβάλ,
Σνπξθία

Εψλεο ρσξίο ηέιε θιήζεο:
●

Εψλε 1 – ΖΠΑ, Καλαδάο

●

Εψλε 2 - Απζηξαιία, Απζηξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διβεηία, Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία,
Ηζπαλία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Πνισλία, Πνξηνγαιία, ηγθαπνχξε, νπεδία, Υνλγθ Κνλγθ

●

Εψλε 3 – Βέιγην, Βνπιγαξία, Βξαδηιία, Γαλία, Διιάδα, Ηαπσλία, Ηζιαλδία, Κξναηία, Κχπξνο,
Λεηνλία, Μαιαηζία, Μεμηθφ, Μνλαθφ, Νέα Εειαλδία, Ννξβεγία, Νφηηα Κνξέα, Οιιαλδία, Οπγγαξία,
Παλακάο, Ρσζία, ινβαθία, ινβελία, Σατιάλδε, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Φηλιαλδία

●

Εψλε 4 - Αξγεληηλή, Βελεδνπέια, Βηεηλάκ, Βνζλία - Δξδεγνβίλε, Ηλδία, Ηλδνλεζία, Κίλα, Κνινκβία,
Λεπθνξσζία, Ληζνπαλία, Μπαράκεο, Μπαρξέηλ, Νφηηα Αθξηθή, Πεξνχ, Σατβάλ, Φηιηππίλεο, ανπδηθή
Αξαβία, Υηιή

Πξφζζεηεο ρξεψζεηο γηα θιήζεηο απφ θηλεηά - ηηο αθφινπζεο ρψξεο ηζρχνπλ πξφζζεηεο ρξεψζεηο γηα
θιήζεηο απφ θηλεηά ζε αξηζκνχο αηεινχο θιήζεο: Απζηξία, Βέιγην, Βξαδηιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διβεηία,
Δζζνλία, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Νέα Εειαλδία, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Πνξηνγαιία, νπεδία, ινβαθία
Πξφζζεηεο ρξεψζεηο γηα θιήζεηο ζε αξηζκφ αηεινχο θιήζεο - Δπηβάιινληαη πξφζζεηεο ρξεψζεηο φηαλ νη
ρξήζηεο ερεηηθψλ δηαζθέςεσλ θαινχλ ηνλ αξηζκφ αηεινχο θιήζεο γηα ηηο ΖΠΑ απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαθάησ κε επεηξσηηθέο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ:

1.15

●

Εψλε 1 - Αιάζθα, Γθνπάκ, Καλαδάο, Παξζέλνη Νήζνη, Πνπέξην Ρίθν, Υαβάε

●

Εψλε 2 - Αγία Λνπθία, Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο, Άγηνο Μαξηίλνο, Αλγθνπίια,
Αληίγθνπα/Μπαξκπνχληα, Βεξκνχδεο, Βξεηαληθνί Παξζέλνη Νήζνη, Γξελάδα, Γνκηληθαλή
Γεκνθξαηία, Μνλζεξάη, Μπαξκπάληνο, Μπαράκεο, Νήζνη Κέηκαλ, Νήζνη Σνπξθο θαη Κάηθνο,
Νηνκίληθα, αηλη Κηηο θαη Νέβηο, Σδακάηθα, Σξηληδάδ θαη Σνκπάγθν

IBM SmartCloud Notes Traveler Services
Παξάδνζε αιιεινγξαθίαο, πιεξνθνξηψλ εκεξνινγίνπ θαη επαθψλ ζε ππνζηεξηδφκελεο θνξεηέο
ζπζθεπέο. Τπνζηήξημε γηα ακθίδξνκν, πξνσζεηηθφ (push), κε απηφκαην ή πξνγξακκαηηζκέλν
ζπγρξνληζκφ γηα email, ειεθηξνληθά εκεξνιφγηα θαη ειεθηξνληθέο επαθέο γηα ηηο ππνζηεξηδφκελεο
ζπζθεπέο.

1.16

IBM Connections Archive Essentials Cloud
Λεηηνπξγίεο αξρεηνζέηεζεο email θαη eDiscovery γηα πειάηεο ηνπ IBM SmartCloud Notes πνπ επηηξέπεη
ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, επξεηεξηνπνίεζε, αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε νιφθιεξνπ ή ηκήκαηνο ηνπ
πεξηερνκέλνπ κελπκάησλ email κε ηε ρξήζε ελφο δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο κε πνιηηηθέο δηαηήξεζεο
(retention policies), θχιαμε γηα λνκηθνχο ζθνπνχο (legal hold), δηαδξνκή ειέγρνπ (audit trail) θαη
απεξηφξηζην ρψξν απνζήθεπζεο.

1.17

IBM SmartCloud Notes for Hosted Blackberry Service
Γπλαηφηεηεο Hosted Blackberry Enterprise Server (BES) απεπζείαο απφ ηελ IBM.

1.18

Additional Collaboration Storage
Πξφζζεηνο ρψξνο απνζήθεπζεο γηα ππεξεζίεο ζπλεξγαζίαο.

1.19

Mobile
Γηαηίζεληαη ζρεηηθέο εθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο απφ ηα αληίζηνηρα app stores γηα ην IBM
Connections, ην IBM Sametime, ην IBM Meetings θαη ην IBM Traveler for SmartCloud Notes.
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2.

Υποζηήπιξη
Οη Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ην IBM Connections Cloud έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα βνεζνχλ
ηνπο ρξήζηεο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη Τπεξεζίεο
SmartCloud. Απηή ε εμ απνζηάζεσο παξερφκελε ηερληθή ππνζηήξημε έρεη ζθνπφ λα βνεζά ην
πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Πειάηε παξέρνληαο πξφζβαζε ζε ηερληθνχο ππνζηήξημεο
ηεο IBM γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο IBM SaaS ηα νπνία δελ κπνξεί
λα επηιχζεη ν Πειάηεο. Ζ πξφζβαζε ζηελ Σππηθή Τπνζηήξημε (Standard Support) γηα ην IBM
Connections Cloud πεξηιακβάλεηαη σο ηκήκα ησλ ππεξεζηψλ IBM SaaS πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Ζ
πξφζβαζε ζηελ Δμεηδηθεπκέλε Τπνζηήξημε (Advanced Support) γηα ην IBM Connections Cloud δηαηίζεηαη
σο αλεμάξηεηε ππεξεζία έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο.
ηελ Σππηθή Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ην IBM Connections Cloud πεξηιακβάλεηαη ππνζηήξημε γηα δεηήκαηα
κε βαζκφ Κξηζηκφηεηαο 1 θαη ππνζηήξημε θιηκάθσζεο (escalation support) γηα δεηήκαηα κε άιινπο
βαζκνχο θξηζηκφηεηαο.
ηελ Δμεηδηθεπκέλε Τπνζηήξημε (Advanced Support) γηα ην IBM Connections Cloud πεξηιακβάλεηαη
Τπνζηήξημε γηα δεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1 θαη ππνζηήξημε θιηκάθσζεο γηα δεηήκαηα κε άιινπο βαζκνχο
θξηζηκφηεηαο κε ηε δηεθπεξαίσζε δεηεκάησλ κε πξνηεξαηφηεηα (priority handling), πην γξήγνξνπο
ζηνρεπφκελνπο ρξφλνπο απφθξηζεο θαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο.
Δάλ απνθηήζαηε απηέο ηηο Τπεξεζίεο Connections Cloud απφ έλα κεηαπσιεηή, νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ
ππνζηήξημε πνπ ζαο παξέρεηαη κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνί. Παξαθαινχκε, απεπζπλζείηε ζην
κεηαπσιεηή ζαο γηα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο.

2.1

Υποσπεώζειρ ηος Πελάηη
Ο Πειάηεο ζα παξέρεη Τπνζηήξημε Πξψηνπ Βαζκνχ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο. ηελ ππνρξέσζε απηή
πεξηιακβάλεηαη ε θαηαβνιή εκπνξηθψο εχινγεο πξνζπάζεηαο λα απαληά ζε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο θαη
λα επηιχεη νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Τπεξεζίεο, είηε απηά εληνπίδνληαη ή
αλαθέξνληαη ζε εζάο απφ ππαιιήινπο ζαο είηε απφ ηξίηνπο.
Ο Πειάηεο ζα θαζνξίδεη θαη ζα επηηξέπεη ζε Καηνλνκαδφκελνπο Γηαρεηξηζηέο λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο
ηερληθνχο ππνζηήξημεο ηεο IBM. Οη Καηνλνκαδφκελνη Γηαρεηξηζηέο ζα είλαη ππάιιεινη ηνπ Πειάηε ή
νξηζζέληα απφ ηνλ Πειάηε πξφζσπα. Ο Πειάηεο ζα εμαζθαιίδεη φηη νη Καηνλνκαδφκελνη Γηαρεηξηζηέο ζα
έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο IBM Connections Cloud, ηα
δίθηπα θαη ηηο ηερλνινγίεο πξνγξακκάησλ πινήγεζεο θαη ινγηζκηθνχ πειάηε. Οη Καηνλνκαδφκελνη
Γηαρεηξηζηέο ζα έρνπλ ην ξφιν ηνπ Γηαρεηξηζηή (Administrator) ή ηνπ Βνεζνχ δηαρεηξηζηή (Administrator
assistant) ζηνλ νξγαληζκφ ηεο εηαηξείαο ηνπ Πειάηε ζηελ ππεξεζία IBM SaaS.
Οη Πειάηεο ζα νξίδνπλ επαξθή αξηζκφ δηαρεηξηζηψλ (administrators) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ Πειάηε. Οη Πειάηεο πξέπεη λα νξίδνπλ:

2.2

α.

Έσο 3 Γηαρεηξηζηέο γηα 1 - 1.000 εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο

β.

Έσο 6 Γηαρεηξηζηέο γηα 1.000 έσο 10.000 εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο

γ.

7 Γηαρεηξηζηήο ζπλ 1 Γηαρεηξηζηή γηα θάζε πξφζζεηε νκάδα 10.000 εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ

Υποσπεώζειρ ηηρ IBM
Ζ IBM ζα παξέρεη ζηνπο Καηνλνκαδφκελνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ Πειάηε γηα ην IBM Connections Cloud
πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο Τπνζηήξημεο Κιηκάθσζεο (Escalation Support) θαη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο
Τπνζηήξημεο γηα Εεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1 (Severity 1 Support). Μπνξείηε λα βξείηε αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο γηα ηε ιήςε ππνζηήξημεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο δηαζέζηκεο ψξεο
ππνζηήξημεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ππνζηήξημεο ηνπ SmartCloud: http://ibmcloud.com/social/support.

2.2.1

Υποζηήπιξη για Εηηήμαηα Κπιζιμόηηηαρ 1
Ζ νκάδα ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ IBM Connections Cloud ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ηε ιήςε αηηεκάησλ
Τπνζηήξημεο γηα Εεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1 ζε 24-σξε βάζε, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ IBM ζα
θαηαβάιιεη εκπνξηθψο εχινγεο πξνζπάζεηεο λα απνθξίλεηαη εληφο δχν σξψλ ζε αηηήκαηα Τπνζηήξημεο
γηα Εεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1.
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Έλα Εήηεκα Κξηζηκφηεηαο 1 νξίδεηαη σο έλα δήηεκα φπνπ:
●

δηαπηζηψλεηαη φηη ε Τπεξεζία έρεη πάςεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο ηνπο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS,
ή

●

κηα θξίζηκε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο έρεη πάςεη λα ιεηηνπξγεί γηα φινπο ηνπο Υξήζηεο ηνπ IBM
SaaS, ή

●

έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ Υξεζηψλ ηνπ IBM SaaS ζηελ εηαηξεία ζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ Τπεξεζία, γεγνλφο πνπ έρεη θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο
ζαο.

Απφ ηα δεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1 εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε
εμαηηίαο πεξηφδσλ πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ή εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ
απφ εθαξκνγέο ηνπ πειάηε ή εθαξκνγέο ηξίησλ ή απφ εμνπιηζκφ ή δεδνκέλα ηνπ πειάηε.
2.2.2

Βαθμόρ Κπιζιμόηηηαρ
ην wiki Τπνζηήξημεο ηνπ Connections Cloud παξέρνληαη νξηζκνί γηα φινπο ηνπο βαζκνχο θξηζηκφηεηαο
καδί κε παξαδείγκαηα. Ζ ζέζε φπνπ δεκνζηεχνληαη νη νξηζκνί ησλ βαζκψλ θξηζηκφηεηαο κπνξεί λα
αιιάδεη θαηά δηαζηήκαηα. Θα απνδίδεηαη έλαο βαζκφο θξηζηκφηεηαο ζε φια ηα αηηήκαηα παξνρήο
ππεξεζηψλ κε βάζε ηνπο δεκνζηεπκέλνπο νξηζκνχο ησλ βαζκψλ θξηζηκφηεηαο.

2.2.3

Υποζηήπιξη Κλιμάκυζηρ
Ζ IBM ζα παξέρεη Τπνζηήξημε Κιηκάθσζεο (Escalation Support) γηα πξνβιήκαηα κε ηηο ππεξεζίεο IBM
Connections Cloud πνπ δελ κπνξνχλ λα επηιχζνπλ νη Καηνλνκαδφκελνη Γηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο ζαο.

2.2.4

Ωπάπιο Δπικοινυνίαρ για ηη Λήτη Υποζηήπιξηρ
Οη ζηφρνη γηα ην ρξφλν απφθξηζεο ηεο IBM θαη ην σξάξην επηθνηλσλίαο γηα ηε ιήςε ππνζηήξημεο
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ αηηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα ιήςεο
ππνζηήξημεο πνπ δηαζέηεη ν Πειάηεο.

2.2.5

●

Σν σξάξην επηθνηλσλίαο γηα ηε ιήςε Σππηθήο Τπνζηήξημεο γηα δεηήκαηα πνπ δελ είλαη Κξηζηκφηεηαο
1 ζπκπίπηεη κε ην θαλνληθφ εξγάζηκν σξάξην ζηε ρψξα φπνπ βξίζθεηαη ν Οξγαληζκφο ζαο, φπσο
νξίδεηαη ζηε ζειίδα Organization Account Settings ηνπ πξνθίι ζαο γηα ηελ ππεξεζία IBM SaaS πνπ
ζαο παξέρεηαη. Σν σξάξην επηθνηλσλίαο θάζε ρψξαο δεκνζηεχεηαη ζηελ ελφηεηα Πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλίαο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο ηζηνζειίδαο http://IBMcloud.com/social/support.

●

Σν σξάξην επηθνηλσλίαο γηα ηε ιήςε Δμεηδηθεπκέλεο Τπνζηήξημεο γηα δεηήκαηα πνπ δελ είλαη
Κξηζηκφηεηαο 1 είλαη απφ Κπξηαθή 8 κ.κ. Ώξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. έσο Παξαζθεπή 8 κ.κ. Ώξα
Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α., κε ηελ εμαίξεζε επηιεγκέλσλ αξγηψλ.

●

Σν σξάξην επηθνηλσλίαο γηα ηε ιήςε Τπνζηήξημεο απφ ηελ IBM γηα δεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1 ηφζν
γηα Σππηθή Τπνζηήξημε φζν θαη γηα Δμεηδηθεπκέλε Τπνζηήξημε είλαη 7x24x365.

Σηόσοι για ηο Φπόνο Απόκπιζηρ για ηην Παποσή Υποζηήπιξηρ
ηφρνο ηεο IBM είλαη λα παξέρεη κηα αξρηθή απφθξηζε ζην Αίηεκα Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζαο εληφο ηνπ
ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ πνπ έρεη δεκνζηεπηεί σο ζηφρνο γηα ην ρξφλν απφθξηζεο. Ζ αξρηθή απφθξηζε ηεο
IBM κπνξεί λα είλαη κηα επηβεβαίσζε παξαιαβήο ηνπ δεηήκαηνο πνπ αλαθέξαηε ή κηα απφθξηζε πνπ
νδεγεί ζηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ή λα απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξφζζεησλ
ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα απαηηνχληαη γηα ηελ ηερληθή επίιπζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο.
Δπηζθφπεζε ησλ ζηφρσλ γηα ην ρξφλν απφθξηζεο ζε αηηήκαηα παξνρήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ην
Connections Cloud
Τςπική Υποζηήπιξη (Standard Support)

Δξειδικεςμένη Υποζηήπιξη
(Advanced Support)

Κπιζιμόηηηα 1

Δληφο δχν σξψλ (7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 24 Δληφο 30 ιεπηψλ (7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 24
ψξεο ηελ εκέξα)
ψξεο ηελ εκέξα)

Κπιζιμόηηηα 2

Δληφο δχν εξγάζηκσλ σξψλ

Δληφο κίαο ψξαο

Κπιζιμόηηηα 3

Δληφο δχν εξγάζηκσλ σξψλ

Δληφο δχν σξψλ

Κπιζιμόηηηα 4

Δληφο δχν εξγάζηκσλ σξψλ

Δληφο δχν σξψλ
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2.2.6

Γλυζζική Υποζηήπιξη
Γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ηερληθνχο ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο IBM ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο θνηλή
γιψζζα ε Αγγιηθή, εθηφο εάλ άιισο δειψλεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ππνζηήξημεο ηνπ Connections Cloud.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ηαρχηεξε δπλαηή πξφνδνο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε IBM απαηηεί
φηη ηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ εζάο πξφζσπα έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ φπνηε είλαη απαξαίηεην.

2.2.7

Ππόζθεηερ Υπηπεζίερ Δξειδικεςμένηρ Υποζηήπιξηρ
ηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε Πειάηεο πνπ ιακβάλνπλ Δμεηδηθεπκέλε Τπνζηήξημε
πεξηιακβάλνληαη νη εμήο:

3.

●

Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηελ ππεξεζία Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο IBM γηα δεηήκαηα
νπνηνπδήπνηε βαζκνχ θξηζηκφηεηαο κέζσ ηειεθψλνπ ή ειεθηξνληθψο.

●

Πξφζβαζε ζηελ νκάδα Γηαρείξηζεο Λνγαξηαζκψλ Δμεηδηθεπκέλεο Τπνζηήξημεο (Advanced Support
Account Management) κέζσ email, ηειεθψλνπ ή άκεζσλ κελπκάησλ, γηα ηε ιήςε έκπξαθηεο
ππνζηήξημεο ζηελ επίιπζε απνξηψλ ζρεηηθά κε λέεο ιεηηνπξγίεο, ηελ θαζνδήγεζε ζε ζέκαηα
πινπνίεζεο θαη πηνζέηεζεο, δσληαλέο επηδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη εθπαίδεπζε, θαη πξφζβαζε ζην
εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν κηαο αθνζησκέλεο θνηλφηεηαο Δμεηδηθεπκέλεο Τπνζηήξημεο.

Αποκαηάζηαζη μεηά από Καηαζηποθή και Δθεδπική Αποθήκεςζη
Ζ IBM παξέρεη έλα θέληξν απνθαηάζηαζεο κεηά απφ θαηαζηξνθή (disaster recovery facility) πνπ
βξίζθεηαη γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλν απφ ην θχξην θέληξν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο, καδί κε
ηνλ απαηηνχκελν πιηθφ εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ θαη ηηο απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο ζην Internet, ψζηε λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ πάςεη λα είλαη δηαζέζηκν ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο ζην θχξην θέληξν
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ζπλζήθεο θαηαζηξνθήο, φπνπ κε ηε θξάζε "ζπλζήθεο θαηαζηξνθήο"
λννχληαη πεξηπηψζεηο "Αλσηέξαο Βίαο" (Force Majeure), φπσο π.ρ. Θενκελίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
εξγαζηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ηαξαρέο, πφιεκνη, θπβεξλεηηθέο πξάμεηο,
εληνιέο ή πεξηνξηζκνί, επηζέζεηο ηψλ, επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή άιιεο θαθφβνπιεο
ζπκπεξηθνξάο, βιάβεο θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ θαη δηαθνπέο δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε
αηηία γηα ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηνπ IBM SaaS ε νπνία ήηαλ πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηεο IBM, ε IBM ζα
απνθαηαζηήζεη ηελ πξφζβαζε ηνπ Πειάηε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ IBM SaaS σο εμήο. Ζ IBM ζα εμαζθαιίδεη
ηελ παξνρή ηεο ππνδνκήο πιηθνχ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη δηθηχνπ ε νπνία ζα επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε
λα απνθηήζεη θαη πάιη πξφζβαζε ζην IBM SaaS εληφο 12 σξψλ απφ κηα δήισζε θαηαζηξνθήο. Σν
πεξηβάιινλ ζα απνθαηαζηαζεί κε ρξήζε ησλ πην πξφζθαησλ εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ ηνπ Πεξηερνκέλνπ,
ρσξίο απψιεηα Πεξηερνκέλνπ πνπ λα ππεξβαίλεη ηηο 8 ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο
ηνπ απνθαηαζηαζέληνο ζπλφινπ δεδνκέλσλ ηνπ Πεξηερνκέλνπ.

4.

Ανάκηηζη και Αθαίπεζη Γεδομένυν
Ζ IBM ζα δηαηεξεί δεδνκέλα γηα πεξίνδν έσο 90 εκέξσλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο κηαο ζπλδξνκήο.
Πξηλ απφ ηε ιήμε κηαο ζπλδξνκήο, νη πειάηεο κπνξνχλ λα εμαγάγνπλ ηα επηρεηξεζηαθά ηνπο δεδνκέλα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηε κεηαθφξησζε
πεξηερνκέλνπ είηε ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα δεκνζηεπκέλα API (https://www.ibmdw.net/social). Ζ
εμαγσγή δεδνκέλσλ αιιεινγξαθίαο γίλεηαη κε βάζε ην ρξφλν θαη ηα πιηθά φπσο ηζρχεη γηα
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Σα δεδνκέλα πξνηηκήζεσλ ρξεζηψλ θαη άιια κεηαδεδνκέλα φπσο,
ελδεηθηηθά, ππνγξαθέο email, θαλφλεο πξνψζεζεο αιιεινγξαθίαο, θίιηξα κελπκάησλ ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο, επηινγέο παξνπζίαζεο εκεξνινγίνπ θ.ν.θ. δελ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ησλ API. ε
πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα απηά απαηηνχληαη απφ ηνλ Πειάηε, ε IBM ζα παξάζρεη ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα
ζηε ζπκθσλεζείζα κνξθή κε βάζε ην ρξφλν θαη ηα πιηθά κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο ή
δνθηκήο. Ζ IBM πξέπεη λα έρεη ιάβεη έγγξαθε εηδνπνίεζε φηη ηα δεδνκέλα απηά είλαη απαξαίηεηα ην
αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο. Όηαλ νη πειάηεο δελ δεηνχλ ηελ
επηζηξνθή δεδνκέλσλ, ε IBM ζα δηαγξάθεη ηα δεδνκέλα θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο
ζχκθσλα κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ.
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5.

Δπικοινυνία
Οη Πειάηεο ιακβάλνπλ ελεκεξσηηθά κελχκαηα email απφ ηελ Οκάδα IBM Customer Services γηα:
α.

Δλεκεξψζεηο Τπεξεζηψλ
Μέζσ απηψλ ησλ κελπκάησλ email εηδνπνηνχληαη νη δηαρεηξηζηέο ησλ Πειαηψλ γηα νξαηέο αιιαγέο
ζηελ ππεξεζία, γηα λέεο ιεηηνπξγίεο ή γηα αηηήκαηα απφ ηελ ΗΒΜ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο
αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο Πειάηεο. Σα κελχκαηα απηά απνζηέιινληαη ζπλήζσο 2
εβδνκάδεο πξηλ ην ζαββαηνθχξηαθν θαηά ην νπνίν πινπνηνχληαη νη αιιαγέο ζε πεξίπησζε πνπ δελ
απαηηείηαη θάπνηα ελέξγεηα απφ ηνλ Πειάηε. Αλ απαηηείηαη θάπνηα ελέξγεηα απφ εζάο, φπσο π.ρ. κηα
αιιαγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηθηχνπ ή ε παξνρή νδεγηψλ ζηνπο ρξήζηεο, απνζηέιιεηαη κηα πξφζζεηε
εηδνπνίεζε πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο.

β.

Δηδνπνηήζεηο πληήξεζεο
Μέζσ απηψλ ησλ κελπκάησλ email πξνο ηνπο Πειάηεο επηβεβαηψλεηαη ε ρξήζε ελφο
δεζκεπκέλνπ/πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπληήξεζεο. Απνζηέιινληαη ζπλήζσο 3
εκέξεο πξηλ σο ππελζχκηζε γηα ην επεξρφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπληήξεζεο. ην ηέινο ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπληήξεζεο απνζηέιιεηαη κηα λέα εηδνπνίεζε κέζσ ηεο νπνίαο
ελεκεξψλνληαη νη Πειάηεο φηη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο έρνπλ νινθιεξσζεί. Πιεξνθνξίεο γηα ην
επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπληήξεζεο παξέρνληαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/cloud-computing/social/us/en/maintenance/. Οη ζπλδξνκεηέο δελ ιακβάλνπλ ηα
πξνεηδνπνηεηηθά email πνπ απνζηέιινληαη ζε θαηνλνκαδφκελνπο δηαρεηξηζηέο/παξαιήπηεο. Αληί γηα
κελχκαηα email, νη ζπλδξνκεηέο βιέπνπλ κηα αλαθνίλσζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζην πξφγξακκα
πινήγεζήο ηνπο 3 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπληήξεζεο.

γ.

Δηδνπνηήζεηο γηα Πεξηζηαηηθά
Ζ Οκάδα IBM Customer Services ζα εηδνπνηεί ηνπο Πειάηεο εγθαίξσο, κέζσ δηαθφξσλ θαλαιηψλ
επηθνηλσλίαο (ηζηνζειίδα θαηάζηαζεο θέληξνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κελχκαηα SMS (βάζεη
ζπλδξνκήο) θαη ηαθηηθά κελχκαηα email) γηα ηελ θαηάζηαζε απνθαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ. Οη
εηδνπνηήζεηο απηέο απνζηέιινληαη ζπλήζσο φηαλ ε IBM έρεη επηβεβαηψζεη ηελ χπαξμε ηνπ
δεηήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ γηα λα ελεκεξψλνληαη νη Πειάηεο φηη ε IBM αζρνιείηαη
κε ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, θαη ζην ηέινο ηνπ πεξηζηαηηθνχ δίλνληαο ην ζήκα ιήμεο ζπλαγεξκνχ.
Απνζηέιινληαη εηδνπνηήζεηο ζηνπο Πειάηεο γηα πεξηζηαηηθά κε γεληθέο επηπηψζεηο ζηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο. Ζ IBM κπνξεί λα κελ πξνβαίλεη ζηελ απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ γηα δεηήκαηα
δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ή γηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζε ιίγνπο ή ζε έλαλ κφλν Πειάηε.

Σημανηικό: 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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