IBM Kullanım Koşulları –
Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları
IBM Connections Cloud
Kullanım KoĢulları, bu IBM Kullanım KoĢulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak KoĢullarından
(“Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak KoĢulları”) ve aĢağıdaki URL adresinde bulunan IBM Kullanım
KoĢulları - Genel KoĢullardan (“Genel KoĢullar”) oluĢur: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-genterms/.
ÇeliĢki durumunda, Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak KoĢulları Genel KoĢullara göre öncelikli
olarak uygulanır. MüĢteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına eriĢerek ya da IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlarını kullanarak veya sipariĢ ederek bu Kullanım KoĢullarını kabul etmiĢ olur.
Kullanım KoĢulları, uygulanabilir olduğu Ģekilde, IBM Uluslararası Passport Advantage SözleĢmesine, IBM
Uluslararası Passport Advantage Express SözleĢmesine veya SeçilmiĢ IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları
Ġçin IBM Uluslararası SözleĢmesine ("SözleĢme") tabidir ve Kullanım KoĢulları, bunlar ile birlikte taraflar
arasındaki sözleĢmenin tamamını oluĢturur.

1.

IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları
AĢağıdaki IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları, Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak
KoĢulları kapsamında yer alır:
●

IBM Connections Cloud Advanced Support

●

IBM Connections Cloud Premier Support

●

IBM Connections Archive Essentials Cloud

●

IBM Connections Meetings Audio Cloud

●

IBM Connections Social Cloud

●

IBM Connections Social Cloud Step Up

●

IBM Connections Files Cloud

●

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 (IBM SmartCloud Notes ile birlikte kullanmak üzere istemci yüklemesi)

●

IBM SmartCloud Notes Step-Up

●

IBM SmartCloud Notes Traveler Services

●

IBM SmartCloud Notes Entry

●

IBM SmartCloud Plus

●

IBM Verse
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2.

●

IBM Mail Dual Entitlement

●

IBM Mail Dual Entitlement plus Applications

●

IBM Mail Dual Entitlement plus Applications and S1

●

IBM Dual Entitlement for Mail and Social Collaboration

Ücret Ölçüleri
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları, ĠĢlem Belgesinde belirtilen Ģekilde aĢağıdaki ücret ölçülerinden
biri kapsamında satılır:

3.

a.

Yetkili Kullanıcı – IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları olanağının satın alınabileceği bir ölçü
birimidir. Yetkili Kullanıcı, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına eriĢim verilen benzersiz bir
kiĢidir. MüĢterinin, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları olanağına herhangi bir araç ile (örneğin:
bir çoklayıcı program, aygıt veya uygulama sunucusu aracılığıyla) herhangi bir Ģekilde doğrudan
veya dolaylı olarak eriĢebilen her Yetkili Kullanıcı için ayrı bir yetki edinmesi gerekir. Bir Yetkili
Kullanıcının yetkisi, anılan Yetkili Kullanıcıya özgüdür ve paylaĢılamaz ya da Yetkili Kullanıcı
yetkisinin bir baĢka kiĢiye kalıcı olarak devredilmesi dıĢında devredilemez.

b.

En Fazla X Katılımcılı Toplantı Düzenleyen – IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları olanağının
satın alınabileceği bir ölçü birimidir. Toplantıyı Düzenleyen, MüĢterinin Yetki Belgesinde belirtilen
maksimum sayıdaki katılımcı ile yapılabilecek olan sınırsız sayıdaki toplantıya olanak sağlayan bir
kiĢisel hesaba eriĢim hakkı olan belirli bir kullanıcıdır. Belirli bir anda, Toplantıyı Düzenleyenlerin her
biri için yalnızca tek bir toplantı yapılabilir.

c.

Dakika, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının edinilebileceği bir ölçü birimidir. MüĢteri, Yetki
Belgesinde veya ĠĢlem Belgesinde belirtilen ölçüm süresi boyunca kullanılan IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılımların Dakikalarının tümünün ya da bir kısmının toplam sayısını kapsam dahiline
alabilmek için yeterli sayıda Dakika yetkisi edinmelidir.

Ücretler ve Faturalama
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları için ödenecek tutar bir ĠĢlem Belgesinde belirtilmiĢtir.

3.1

Kurulum
Kurulum ücretleri, bir ĠĢlem Belgesinde belirtilecektir.

3.2

Kısmi Aylık Ücretler
Bir kısmi aylık ücret, ĠĢlem Belgesinde belirtilmiĢ olduğu Ģekilde, oranlanmıĢ olarak değerlendirilebilir.

3.3

Limit Aşımı Ücretleri
Ölçüm süresi boyunca MüĢterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarını fiili kullanımı Yetki Belgesinde
belirtilen yetkiyi aĢarsa, ĠĢlem Belgesinde belirtilen Ģekilde, MüĢteri limit aĢımı miktarı için
faturalandırılacaktır.

4.

IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Abonelik Süresi Yenileme Seçenekleri
MüĢterinin Yetki Belgesinde, aĢağıdakilerden birinin belirlenmesiyle, IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımların Abonelik Süresinin sonunda yenilenip yenilenmeyeceği belirtilecektir:

4.1

Otomatik Yenileme
MüĢterinin Yetki Belgesinde MüĢteri yenilemesinin otomatik olduğu belirtiliyorsa, MüĢteri sona erecek
olan IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Abonelik Süresini MüĢterinin IBM satıĢ temsilcisine ya da
IBM Çözüm Ortağına Yetki Belgesinde belirtilen sürenin sona ermesinden en az doksan (90) gün
önceden yazılı bir istek ileterek sona erdirebilir. IBM veya IBM Çözüm Ortağı sona erme tarihine kadar
söz konusu sona erdirme bildirimini almazsa, Abonelik Süresi otomatik olarak bir yıl veya Yetki
Belgesinde belirtilen orijinal Abonelik Süresiyle aynı süre için yenilenecektir.

4.2

Sürekli Faturalandırma
Yetki Belgesinde MüĢteri yenilemesinin sürekli olduğu belirtildiğinde, MüĢteri IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlarına eriĢmeye devam edecek ve IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının kullanımı için sürekli
olarak faturalandırılacaktır. IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarını kullanmayı bırakmak ve sürekli
faturalama sürecini durdurmak için MüĢteri, kendi IBM satıĢ temsilcisine veya IBM Çözüm Ortağına
doksan (90) gün önceden MüĢterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının iptalini talep eden yazılı
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bir bildirim sağlayacaktır. MüĢterinin eriĢiminin iptal edilmesinin ardından, iptalin yürürlüğe gireceği aya
kadar olan tüm ödenmemiĢ eriĢim ücretleri MüĢteriye fatura edilecektir.

4.3

Yenileme Gerekli
Yetki Belgesinde, MüĢteri yenileme tipinin “sona erdirme” olduğu belirtiliyorsa, IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılımları Abonelik Süresi sonunda sona erecektir ve MüĢterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlarına eriĢimi kaldırılacaktır. IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarını sona erme tarihinden sonra
kullanmaya devam edebilmesi için MüĢterinin, yeni bir Abonelik Süresi almak amacıyla IBM satıĢ
temsilcisine veya IBM Çözüm Ortağına sipariĢ vermesi gerekecektir.

5.

Teknik Destek
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına iliĢkin teknik destek Abonelik Süresi boyunca sağlanır. Teknik
destek seçenekleri http://www.ibmcloud.com/social/support/ adresinde ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır.
Teknik Destek Kapsamında Olmayan Öğeler
AĢağıdaki hizmetler teknik destek kapsamında değildir:
a.

Uygulamaların tasarlanmasına ve geliĢtirilmesine iliĢkin yardım,

b.

MüĢterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının tanımlanmıĢ iĢletim ortamından baĢka bir
ortamda kullanmasından kaynaklanan sorunlara iliĢkin yardım, veya

c.

MüĢteriye veya üçüncü kiĢilere ait ürünlere ve hizmetlere iliĢkin yardım ya da IBM Hizmet Olarak
Sunulan YazılımlarınınMüĢteriye veya üçüncü kiĢilere ait ürünlerle ya da hizmetlerle birlikte
kullanılmasından kaynaklanan sorunlara iliĢkin yardım.

6.

IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına İlişkin Ek Koşullar

6.1

İkili Yetki Olanakları
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları olanağı "Ġkili Yetki" olarak belirtildiyse, MüĢteri, IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılımlarını kullanma, bu Kullanım KoĢulları belgesinin hizmet tanımı bölümünde
belirtilen IBM Programlarını kendi seçtiği ortamda kullanma ve belirtilen Programlara iliĢkin teknik desteği
ve Program büyütmelerini kullanma ve bunlara eriĢme hakkını elde etmek üzere yetki edinecektir.
MüĢteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına aboneliğini devam ettirdiği sürece, belirtilen
Programları kullanabilir ve bunlara iliĢkin teknik desteğe ve Program büyütmelerine eriĢebilir.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Ġkili Yetki olanağı aĢağıdaki koĢullara ve sınırlamalara tabidir:
a.

MüĢterinin bu Program(lar)ı kullanımına iliĢkin lisans, bu Programlarla birlikte gönderilen
Uluslararası Program Lisans SözleĢmesi'nin (UPLS) koĢulları ve ilgili Lisans Bilgileri belgesi
kapsamında sağlanır.

b.

MüĢteri, Ġkili Yetki olanağı kapsamında sağlanan Programları ve teknik destek ile Program
büyütmelerini, IBM Uluslararası Passport Advantage SözleĢmesi'nin (Z125-5831-09) aĢağıda
belirtilen geçerli koĢullarına tabi olarak kullanabilir.
(1)

Bölüm 3 – Programlar ve IBM Yazılım Aboneliği ve Destek baĢlıklı bölümün ilk üç paragrafı;
ve

(2)

Bölüm 3.8 – IBM Yazılım Aboneliği ve Destek baĢlıklı bölümün üçüncü ve dördüncü
paragrafları.

c.

MüĢterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına aboneliği sona ererse, kendisine Ġkili Yetki
tarafından sağlanan tüm Programları sistemlerinden kaldırmalı ve bunların tüm kopyalarını imha
etmelidir.

d.

MüĢterinin, bir Ġkili Yetki olanağı ile edindiği IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının toplam
miktarını kullanımı, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının kullanımı ile Ġkili Yetki olanağı
tarafından sağlanan Programların kullanımı arasında bölünebilir. MüĢterinin herhangi bir zamandaki
kullanımı, Yetki Belgesinde belirtilen edinilmiĢ toplam yetki miktarını aĢamaz. MüĢterinin kullanımı,
Yetki Belgesinde belirtilen yetki miktarını aĢarsa, ortaya çıkacak olan limit aĢımı ücretleri, ĠĢlem
Belgesinde belirtildiği Ģekilde uygulanacaktır.

e.

Eğer, MüĢteri tarafından önceden edinilen Tam TeĢebbüs Seçeneği (CEO) lisansları MüĢteriye Ġkili
Yetki olanağı kapsamında sağlanan Programlardan birini veya birkaçını kullanma hakkını veriyorsa,
Ġkili Yetki olanakları kullanılarak edinilen IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına abonelik süresi
boyunca, MüĢterinin Yetki Belgesinde belirtilen yetki miktarı, IBM Uluslararası Passport Advantage
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SözleĢmesi'nin (Z125-5831-09) Bölüm 3.7 – Tam Teşebbüs Seçeneği (CEO) Ürün Kategorileri
baĢlıklı bölümünün ilk paragrafında belirtildiği Ģekilde, MüĢterinin TeĢebbüsü içindeki tüm geçerli
CEO Kullanıcıları için MüĢterinin, yeterli miktarda CEO lisansını elinde bulundurması zorunluluğuna
eklenecektir.
f.

MüĢterinin önceden edinmiĢ olduğu Program lisansları için Abonelik ve Destek Hizmeti halen
yürürlükte ise ve bu önceden edinilmiĢ Programlar bu Kullanım KoĢullarının hizmet tanımı
bölümünde belirtilen Programlarla aynı Programlar ise, IBM, MüĢterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımları Ġkili Yetki olanağına aboneliği süresi boyunca, bu lisanslara iliĢkin geçerli SözleĢmenin
koĢullarına tabi olarak ek bir ücret talep etmeksizin ve Program lisanslarının sayısının eĢdeğer IBM
Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Ġkili Yetki olanağı yetkilerini aĢmaması koĢuluyla, Abonelik ve
Destek Hizmetini sağlamaya devam etmeyi kabul eder.
Ġkili Yetki olanağına iliĢkin yetki miktarı, MüĢterinin bu tür her Programa ilĢkin Program lisanslarının
tümünden daha azsa, MüĢteri, kalan Program lisansları için Abonelik ve Destek hizmetini
yenilemekten sorumlu olacaktır.
MüĢteri, Ġkili Yetki olanağı aboneliğinin sona ermesi üzerine Abonelik ve Destek hizmetleri
ücretlerinin ödenmesine devam edilmeyen önceden edinmiĢ olduğu Program lisanslarının tümünü
ya da bir kısmını kullanmaya devam etmeyi seçerse, MüĢteri, Yazılım Aboneliği ve Destek Yeniden
BaĢlatma hizmetini sipariĢ edip bu hizmetin ücretini ödeyerek, kendisinin önceden edinmiĢ olduğu
Programlara iliĢkin Abonelik ve Destek hizmetini devam ettirebilir.

6.2

Ek Sınırlamalar
SözleĢmede yer alan sınırlamalara ek olarak, MüĢteri:
a.

6.3

Harici konuk kullanıcılar arasında iĢbirliği sağlamak için düzenlenen ancak MüĢterinin etkin bir
biçimde katılmadığı etkinlikler gerçekleĢtirmek amacıyla IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları bir
düzgeçiĢ aracı olarak kullanamaz.

IBM SmartCloud Notes Yetkilendirme Koşulları
MüĢterinin IBM SmartCloud Notes programını kullanabilmesi, aĢağıdaki yetkilerden birini almıĢ olması
koĢuluna bağlıdır:
a.

IBM SmartCloud Notes ya da IBM Connections Cloud S1 için bir Yetki Belgesi;
ya da

6.4

b.

IBM SmartCloud Notes Step Up veya IBM Connections Cloud S1 Step Up veya IBM SmartCloud
with Notes Step-up and Connections için bir Yetki Belgesi; ve

c.

AĢağıdaki Programlardan biri için, her bir Yetkili Kullanıcıya iliĢkin olarak alınan Yetki Belgesi ve
etkin Abonelik ve Destek hizmetleri: IBM Domino Enterprise Client Access veya IBM Domino
Messaging Client Access veya IBM Domino Messaging Express veya IBM Domino Collaboration
Express.

Toplantılara İlişkin Bildirim
IBM CONNECTIONS MEETINGS CLOUD VE IBM CONNECTIONS CLOUD S2, BĠR IBM HĠZMET
OLARAK SUNULAN YAZILIM KULLANICISININ TOPLANTILARI KAYDETMESĠNE OLANAK
SAĞLAYABĠLĠR. BAZI HUKUK DÜZENLERĠNDEKĠ YASALAR ĠLETĠġĠMLERĠNĠN KAYDEDĠLMESĠNDEN
ÖNCE KĠġĠLERDEN ĠZĠN ALINMASINI GEREKTĠREBĠLĠR. MüĢteri, toplantıları kaydetmeden önce, IBM
Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar Kullanıcılarının gereken tüm izinleri almasını ve gereken tüm
açıklamaları yapmasını sağlayacaktır.

6.5

İçerik Süzmeye İlişkin Bildirim
IBM SmartCloud Notes ve IBM Web Mail Cloud, istenmeyen ve önemsiz Ġçerik olarak görünen ve/veya
niteliği gereği kötü niyetli olan Ġçerikleri engellemek veya süzmek üzere, IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlarını izlemek, istenmeyen e-posta ve virüs saldırılarını araĢtırmak ve sektördeki standart
teknolojik önlemlerin yanı sıra özel önlemleri de uygulamak için çeĢitli araçlar kullanır. IBM, Ġnternet'teki
diğer kuruluĢlardan gelen iletiĢimleri engelleme hakkını saklı tutar (ancak bunu gerçekleĢtirme
yükümlülüğü yoktur). IBM, Ġçeriğin bir bölümünü veya tümünü önceden tarama, inceleme, bayrakla
iĢaretleme, süzme, değiĢtirme, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar (ancak bunu gerçekleĢtirme
yükümlülüğü yoktur).
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6.6

Konuk Kullanımı
Konuk Kullanıcı, MüĢteri ile veri alıĢveriĢi yapmak üzere IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına
eriĢmesi veya IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarını MüĢteri adına kullanması için MüĢteri tarafından
yetkilendirilen bir IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Kullanıcısıdır. Tüm Konuk Kullanıcıların Yetkili
Kullanıcı olması gerekir. MüĢterinin Konuk Kullanıcılarının, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına
eriĢmeleri ve bunları kullanmaları için IBM tarafından sağlanan çevrimiçi bir sözleĢmeyi imzalamaları
gerekebilir. MüĢteri, a) IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarıyla ilgili olarak Konuk Kullanıcılar
tarafından yöneltilen tüm iddialar veya b) IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının bu Konuk Kullanıcılar
tarafından hatalı kullanımı da dahil olmak ancak tümü bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Konuk
Kullanıcılardan sorumludur.

6.7

Yükseltme Sınırlaması
Yükseltme olanakları, MüĢterinin, iliĢkili IBM programına iliĢkin uygun lisans yetkilerini önceden almıĢ
olmasını gerektirir. MüĢterinin Yükseltme Hizmet Olarak Sunulan Yazılımı için geçerli olan yetkileri, iliĢkili
IBM programına iliĢkin yetkilerini aĢamaz.
Yükseltme Hizmet Olarak Sunulan Yazılımı, ilgili IBM programına iliĢkin Abonelik ve Destek hizmetlerini
içermez. MüĢteri, iliĢkili IBM programı için geçerli (1) lisans yetkilerini ve (2) Abonelik ve Desteği edinmiĢ
olduğunu beyan eder. MüĢterinin, Hizmet Olarak Sunulan Yazılım - Yükseltme olanağı yetkileriyle
bağlantılı olarak kullanılan IBM programı yetkileri için mevcut Abonelik ve Destek iliĢkisini Hizmet Olarak
Sunulan Yazılım - Yükseltme olanağının Abonelik Süresi boyunca sürdürmesi gerekir. MüĢterinin iliĢkili
IBM programını kullanma lisansı veya iliĢkili IBM programına iliĢkin Abonelik ve Destek hizmetleri sona
erdirilirse, Yükseltme Hizmet Olarak Sunulan Yazılımına iliĢkin kullanım hakkı da sona erecektir.

6.8

Connections Docs ve Connections Meetings İçin Geçerli Oracle Koşulları
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları, Oracle USA, Inc. ("Oracle") tarafından sağlanan "Outside In"
süzme ve belge görüntüleme teknolojisini içerir ("Outside In Teknolojisi"). "Outside In Teknolojisi" terimi,
sağlayıcıları tarafından Oracle'a lisanslanan herhangi bir teknolojiyi içerir. Bu Kullanım KoĢulları
belgesinde ve bu belgenin tabi olduğu SözleĢmede kullanılan "IBM sağlayıcısı" teriminin, Oracle ve onun
sağlayıcılarını da içerdiği varsayılır. Bu Kullanım KoĢulları belgesinde ve bu belgenin tabi olduğu
SözleĢmede yer alan kayıt ve koĢullara ek ve Outside In Teknolojisini kullanım koĢulu olarak, MüĢteri,
özellikle aĢağıda belirtilenleri özellikle kabul eder: (1) Oracle USA, Inc. Ģirketi, bu Kullanım KoĢulları
belgesinin ve bu belgenin tabi olduğu SözleĢmenin üçüncü kiĢi lehdarıdır, (2) MüĢteri, IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılımlarına abonelikleri yalnızca IBM'e önceden yazılı bildirimde bulunarak veya aksi durumda
bu Kullanım KoĢulları belgesinde ve bu belgenin tabi olduğu SözleĢmede yer alan kayıt ve koĢullara tabi
olarak devredebilir, (3) MüĢteri, Outside In Teknolojisi üzerinde çalıĢtırılan karĢılaĢtırmalı değerlendirme
testlerinin sonuçlarını önceden yazılı izin almaksızın yayınlayamaz, (4) IBM, ilgili IBM Sağlayıcılarının
bileĢenleriyle iliĢkili bu tür doğrulama sonuçlarının uygunluğunu IBM Sağlayıcılarına bildirebilir, (5) Geçerli
yasaların izin verdiği ölçüde, Uniform Computer Information Transactions Act ("UCITA") adlı yasa geçerli
olmaz.

6.9

Yasaklanan Kullanımlar
AĢağıdaki kullanımlar Microsoft tarafından yasaklanmıĢtır:
Yüksek Riskli Faaliyetlerde Kullanım Yasaktır: MüĢteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarını, bu
yazılımlardaki bir hatanın bir kiĢinin ölümüne ya da ciddi olarak bedensel yaralanmasına ya da ciddi
fiziksel ya da çevresel zarara ("Yüksek Riskli Faaliyetlerde Kullanım") neden olabileceği bir uygulamada
ya da durumda kullanmayacaktır. AĢağıdakiler Yüksek Riskli Kullanım örnekleridir, ancak tamamı bunlarla
sınırlı değildir: hava taĢıtları ya da diğer toplu insan taĢıma araçları, nükleer ya da kimyasal tesisler,
yaĢam destek sistemleri, vücuda yerleĢtirilebilen tıbbi ekipman, motorlu araçlar ya da silah sistemleri.
Yüksek Riskli Faaliyetlerde Kullanım, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımların, yapılandırma verilerinin,
mühendislik ve/veya yapılandırma araçlarının ya da kullanımlarında ortaya çıkacak hatanın ölüme, kiĢisel
yaralanmaya veya ciddi fiziksel ya da çevresel hasara yol açmayacağı denetim iĢlemi dıĢında kullanılan
diğer uygulamaların depolanması için yönetim amacıyla kullanılmasını içermez. Bu denetim amaçlı
olmayan uygulamalar, denetimi gerçekleĢtiren uygulamalarla iletiĢim kurabilir, ancak denetim iĢlevinden
doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olmamalıdır.

6.10

IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Kullanıcı Profili Bilgileri
MüĢterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarını kullanımıyla bağlantılı olarak, MüĢteri, IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılımları, kuruluĢunun Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar Kullanıcı adlarını diğer Hizmet
Olarak Sunulan Yazılım müĢterilerine görünür yapacak Ģekilde yapılandırabilir.

i125-8218-15 (09/2015)

Sayfa5 / 14

MüĢteri bu ayarı seçerse, (i) IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Kullanıcı adlarının, unvanlarının,
Ģirket adlarının ve fotoğraflarının bir profilin ("Profil") parçası olarak bir IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılım Kullanıcısı tarafından gönderilebileceğini ve söz konusu Profilin kuruluĢtaki veya Hizmet Olarak
Sunulan Yazılımlar dahilindeki diğer IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Kullanıcıları tarafından
görüntülenebileceğini ve (ii) MüĢterinin, istediği herhangi bir zamanda, IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımları Kullanıcı Profili bilgilerinin düzeltilmesini veya IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına iliĢkin
içerikten kaldırılmasını isteyebileceğini, böylece söz konusu Profil bilgilerinin düzeltileceğini veya
kaldırılacağını, ancak bilgilerin kaldırılması iĢleminin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına
eriĢilmesini engelleyebileceğini kabul etmiĢ sayılır.

6.11

Üçüncü Kişi Web Sitelerine veya Diğer Hizmetlere Bağlantılar
MüĢterinin veya IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Kullanıcılarından birinin herhangi bir Ġçeriği
üçüncü kiĢilerin Web sitelerine ya da IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları ile bağlantılı olan veya bu
olanak aracılığıyla eriĢime sunulan baĢka hizmetlere iletmesi durumunda, MüĢteri ve IBM Kullanıcısı bu
tür bir Ġçerik iletiminin gerçekleĢebilmesi için gerekli olan onayları IBM'e sağlar; ancak, bu tür bir etkileĢim
yalnızca MüĢteri ve üçüncü kiĢilerin Web siteleri veya hizmetleri arasında gerçekleĢir. IBM, bu tür üçüncü
kiĢi Web siteleri veya hizmetleri hakkında herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz; ayrıca,
IBM, bu tür üçüncü kiĢi Web siteleri veya hizmetlerinden hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.

6.12

Safe Harbor Uygunluğu
IBM, Avrupa Birliği'nden toplanan bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanması ile ilgili olarak ABD
Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen USA - EU Safe Harbor (ABD - AB Güvenli Liman) Çerçevesine
uymaktadır. Güvenli Liman programına iliĢkin daha fazla bilgi almak veya IBM'in sertifika bildirimine
eriĢmek için Ģu Web adresine gidin:http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=24275

6.13

Hizmet Tanımlama Bilgileri
MüĢteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının, Kullanıcının bilgisayarına yerleĢtirilen tanımlama
bilgilerini yalnızca Kullanıcılar için sürekli oturum kimlik doğrulama iĢlemini ve hizmet yolu seçimini
kolaylaĢtırmak amacıyla kullandığını kabul eder. MüĢteri, IBM'in toplanan kiĢisel bilgileri, yukarıda
belirtilen amaç uyarınca IBM, diğer IBM Ģirketleri ve bunların alt yüklenicileri içerisinde, IBM'in ve alt
yüklenicilerinin iĢ yaptıkları herhangi bir yerde, uygulanabilir olan hukuka uygun olarak iĢlemesi için izin
alacağını ya da almıĢ olduğunu doğrular. IBM, MüĢteri çalıĢanlarının ve yüklenicilerinin toplanan kiĢisel
bilgilere eriĢmeye, bunların güncellenmesine, düzeltilmesine ya da silinmesine iliĢkin taleplerini
karĢılayacaktır.

6.14

Türetilen Yararlanma Lokasyonları
Geçerli olduğunda, vergiler hesaplanırken MüĢterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarından
yararlandığını belirttiği lokasyon(lar) esas alınacaktır. IBM, MüĢteri tarafından IBM'e ek bilgiler
sağlanmadıkça, bir IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımı sipariĢ edilirken belirtilen iĢ adresini birincil
Yararlanma lokasyonu varsayarak vergileri uygulayacaktır. Anılan bilgilerin güncel tutulmasından ve
herhangi bir değiĢikliğin IBM'e sağlanmasından MüĢteri sorumludur.
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IBM Kullanım Koşulları –
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına İlişkin Belirtimler
Ek A
1.

Olanaklar
IBM, bu hizmetleri önceden paketlenmiĢ planlar, bağımsız hizmetler ve eklentiler olarak sağlar.

1.1

1.2

1.3

Paketlenmiş IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Olanağı
Connections Cloud S1

Connections Social Cloud, Connections Meetings Cloud, Verse, SmartCloud Notes,
Traveler for SmartCloud Notes, Connections Docs Cloud, Mobil uygulamalar, Konuk
EriĢimi

Connections Cloud S2

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

Bağımsız IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Olanakları
●

Connections Social Cloud

●

Connections Files Cloud

●

Connections Meetings Cloud

●

Connections Chat Cloud

●

Verse

●

SmartCloud Notes

●

SmartCloud Notes Entry

●

Web Mail Cloud

●

Connections Cloud Advanced Support

●

Connections Cloud Premier Support

IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımların Eklentileri
Cloud S1 Cloud S2 Sosyal



●

●

●

●

Geçerli
Değil

Traveler for
SmartCloud Notes



Geçerli
Değil

Connections
Archive Essentials

●

Additional
Collaboration
Storage

●

Connections Docs
Connections
Meetings Audio



Dahil

●

Var

Geçerli
Değil

Sağlanmaz
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Files

●

Meetings Verse

●

Notes
Entry

Geçerli
Değil

Geçerli
Değil

●

Geçerli
Değil

Geçerli
Değil

Geçerli
Değil

Geçerli
Değil

●

●

Geçerli
Değil

Geçerli
Değil

Geçerli
Değil

●

●

●

●

●

Geçerli
Değil

●

Geçerli
Değil

Geçerli
Değil

●

Geçerli
Değil

Notes
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1.4

İkili Yetki Olanakları

1.4.1

IBM Mail Dual Entitlement

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5

1.6

●

Bulut tabanlı e-posta, takvim ve IBM Verse'in sahip olduğu tüm özellikler

●

IBM Domino Messaging Ġstemci EriĢimi Lisansını ve IBM Domino Messaging Server ürününü
kullanım yetkisi

IBM Mail Dual Entitlement plus Applications
●

Bulut tabanlı e-posta, takvim ve IBM Verse'in sahip olduğu tüm özellikler

●

IBM Domino Enterprise Ġstemci EriĢimi Lisansını ve IBM Domino Enterprise Server ürününü
kullanım yetkisi

IBM Mail Dual Entitlement plus Applications and S1
●

Bulut tabanlı sosyal medya, iĢbirliği, e-posta, takvim ve IBM S1'in sahip olduğu tüm özellikler

●

IBM Domino Enterprise Ġstemci EriĢimi Lisansını ve IBM Domino Enterprise Server ürününü
kullanım yetkisi

IBM Dual Entitlement for Mail and Social Collaboration
●

Bulut tabanlı sosyal medya, iĢbirliği, e-posta, takvim ve IBM S1'in sahip olduğu tüm özellikler

●

IBM Domino Enterprise Ġstemci EriĢimi Lisansını ve IBM Domino Enterprise Server, IBM
Connections, IBM Sametime Complete ürünlerini kullanım yetkisi

IBM Connections Cloud S1
●

Connections Social ürününün tüm özellikleri

●

Anında Ġleti Sistemi - KiĢiler ve gruplarla gerçek zamanlı iletiĢim, iletiĢim sorumluları kullanabilirliğini
öğrenme, özel gruplar ve iletiĢim bilgileri oluĢturma. Hem tarayıcıdan hem de karĢıdan yüklenebilen
zengin bir istemciden sağlanabilir.

●

Web konferansı – Uygulama ve masaüstü paylaĢımı, birden çok sunucu desteği, oylama, sohbet
özellikleriyle her zaman hazır bir talep üzerine rezervasyonsuz toplantı odası. ġirketiniz dıĢındaki
herhangi biriyle 200 katılımcıya kadar toplantıya ev sahipliği yapma. ġirketler arası toplantılar için
tüm dahili katılımcıların aboneliği gerekir.

●

Docs - Gerçek zamanlı eĢ düzenleme desteğiyle sözcük iĢleme, elektronik tablo ve sunum
düzenleyicileri ve IBM Connections Social Cloud dosya sürümü yönetimiyle bağlam odaklı
yorumlama ve tartıĢmalar.

●

Verse – Ġstenmeyen posta ve virüse karĢı koruma özelliğiyle birlikte tümleĢik anında ileti sistemini
içeren, bulut üzerinde web tabanlı posta, takvim ve kiĢi bilgileri. Her IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlar kullanıcısı için ayrılmıĢ 50 gigabaytlık posta kutusu depolama.

●

SmartCloud Notes - Hibrit bütünleĢtirme için istenmeyen e-posta ve virüse karĢı koruma ve destek
özelliğiyle tümleĢik anında ileti sistemi dahil masaüstü ve web tabanlı posta ve takvim. Her IBM
Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar kullanıcısı için ayrılmıĢ 50 gigabaytlık posta kutusu depolama.

●

Traveler for SmartCloud Notes – Posta, takvim ve iletiĢim sorumlularının desteklenen mobil
aygıtlara sağlanması. Desteklenen aygıtlar için e-posta, elektronik takvim ve elektronik iletiĢim
sorumluları için iki yönlü, yönlendirme, manuel veya zamanlanmıĢ eĢitlemeye yönelik destek.

●

IBM Connections, IBM Meetings ve IBM Sametime için mobil uygulamalar

●

Guest Access - Bir hizmetin sosyal iĢbirliği ve toplantı olanakları altkümesi aracılığıyla iĢbirliği yapıp
kendileriyle paylaĢılan içerik üzerinde çalıĢabilecek konukları davet etme yeteneği.

IBM Connections Cloud S2
●

Connections Social ürününün tüm özellikleri

●

Anında Ġleti Sistemi - KiĢiler ve gruplarla gerçek zamanlı iletiĢim, iletiĢim sorumluları kullanabilirliğini
öğrenme, özel gruplar ve iletiĢim bilgileri oluĢturma. Hem tarayıcıdan hem de karĢıdan yüklenebilen
zengin bir istemciden sağlanabilir.

●

Web konferansı – Uygulama ve masaüstü paylaĢımı, birden çok sunucu desteği, oylama, sohbet
özellikleriyle her zaman hazır bir talep üzerine rezervasyonsuz toplantı odası. ġirketiniz dıĢındaki
herhangi biriyle 200 katılımcıya kadar toplantıya ev sahipliği yapma. ġirketler arası toplantılar için
tüm dahili katılımcıların aboneliği gerekir.
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1.7

1.8

●

IBM Connections, IBM Meetings, IBM Sametime için mobil uygulaması

●

Guest Access - Bir hizmetin sosyal iĢbirliği ve toplantı olanakları altkümesi aracılığıyla iĢbirliği yapıp
kendileriyle paylaĢılan içerik üzerinde çalıĢabilecek konukları davet etme yeteneği.

IBM Connections Social Cloud
●

Sosyal Gösterge Panosu - Uygulamalara ve toplantılara eriĢim sağlayan, MüĢterinin sosyal iĢ ağına
iliĢkin tek bir görünüm ve devam eden çalıĢma öğeleri, destek forumları, profil ve depolama
bilgilerine eriĢim için olaylara ve içeriğe iliĢkin görünüm.

●

KiĢiler - KuruluĢunuzun içinde ve dıĢında iĢ ağınızdaki kiĢileri ve profilinizi yönetin.

●

Dosya depolama ve paylaĢımı - Dosyaların, tek tek kullanıcılarla veya gruplarla paylaĢılacak veya
özel olacak Ģekilde eriĢim kontrollerinin yapılabileceği merkezi bir kitaplıkta dosyaları yükleme ve
depolama yeteneği. Güncellemeler, sürüm geçmiĢi, yorumlar, yükleme geçmiĢi, etiketleme ve dosya
giriĢ-çıkıĢı gibi dosya bilgileri sağlanır. Masaüstünden buluta dosya aktarımını destekleyen
eklentiler, karĢıdan yüklenebilir.

●

Topluluklar, Web günlükleri ve Vikiler - PaylaĢılan dosyalar, etkinlikler ve yer iĢaretleri kullanarak
kiĢilerle birlikte çalıĢma, özelleĢtirilmiĢ izinlerle yeni topluluklar oluĢturup paylaĢma, topluluklarda
içerik arama, topluluk e-postaları gönderme, topluluk anketleri oluĢturup yönetme, vikiler, Web
günlükleri ve fikir günlükleri ve tartıĢma forumları oluĢturma yeteneği.

●

Etkinlikler - Bir konu veya toplantıyla ilgili yapılacaklar, bilgiler ve eylemler gibi görevler için ekip
alanı.

●

Anında Ġleti Sistemi - KiĢiler ve gruplarla gerçek zamanlı iletiĢim, iletiĢim sorumluları kullanabilirliğini
öğrenme, özel gruplar ve iletiĢim bilgileri oluĢturma.

●

IBM Connections ve IBM Sametime için mobil uygulamalar

●

Guest Access - Bir hizmetin sosyal iĢbirliği ve toplantı olanakları altkümesi aracılığıyla iĢbirliği yapıp
kendileriyle paylaĢılan içerik üzerinde çalıĢabilecek konukları davet etme yeteneği.

IBM Connections Files Cloud
Okuyucular veya yazarlar olarak tek tek kullanıcılarla veya gruplarla paylaĢılacak veya özel olacak Ģekilde
eriĢim kontrollerinin yapılabileceği merkezi bir kitaplıkta dosyaları karĢıya yükleme, depolama ve
paylaĢma yeteneği. KuruluĢunuzun içinde ve dıĢında iĢ ağınızdaki kiĢileri ve profillerinizi yönetebilir ve
kendileriyle paylaĢılan içeriği görüntülemeleri veya bu içerik üzerinde çalıĢmaları için konuklar davet
edebilirsiniz. Masaüstünden buluta dosya aktarmanızı sağlamak için eklentiler sunulur ve mobil
uygulamalar dosyalara mobil aygıtlardan eriĢmenizi sağlar. Dosyalar, her kullanıcının masaüstü ve mobil
aygıtları arasında eĢitlenir.

1.9

IBM Connections Meetings Cloud
Uygulama ve masaüstü paylaĢımı, birden çok sunucu desteği, oylama, sohbet özellikleriyle her zaman
hazır bir talep üzerine rezervasyonsuz toplantı odası. Bu hizmet, en fazla 14 katılımcıya veya 199
katılımcının bulunduğu toplantılara ev sahipliği yapacak Ģekilde satın alınabilir. Ayrıca, dahili katılımcıların
hizmet aboneliğinin bulunduğu Kurumsal Devreye Alma Ģeklinde satın alınabilir. Tüm toplantılar, kısıtlama
olmaksızın Ģirket dıĢı katılımcılara izin verir.

1.10

IBM Connections Chat Cloud
Tarayıcı, Notes yerleĢik istemcisi, bağımsız istemci ya da mobil uygulama aracılığıyla eriĢilebilen, kiĢi
listesi, çevrimiçi durum bilgisi ve noktadan noktaya sesli-görüntülü görüĢme özelliklerine sahip anında ileti
sistemi.

1.11

IBM Verse
●

Dikkat edilmesi gereken iĢlemlerin izlenmesi, önemli kiĢi ve içeriğin analitik tabanlı olarak
tanımlanması, ayrıntılı arama, eklerin ve Connections Dosyalarının yerleĢik önizlemesi, ekip analitiği
hizmetleri, posta iĢ parçacıkları için destek ve IBM NOtes istemcisi yetkisi (yazılımı karĢıdan
yükleme dahil) içinde olmak üzere bulut üzerinde web tabanlı posta, takvim ve kiĢi bilgileri.

●

Her IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar kullanıcısı için ayrılmıĢ 50 gigabaytlık posta kutusu
depolama.

●

Ġstenmeyen postaya ve virüse karĢı koruma

●

TümleĢik anında ileti sistemi
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1.12

1.13

1.14

1.15

●

KiĢisel dosyaları karĢıya yükleme, depolama ve paylaĢma yeteneği

●

30 gigabaytlık KiĢisel Dosya depolaması

●

Durum güncellemerini gönderme ve görüntüleme

●

Kurulunuzda ve ağınızda profil oluĢturma ve bunlarla birlikte çalıĢma

●

Mobile application for Verse

●

E-postalara IBM Verse ya da SmartCloud Notes web deneyimi aracılığıyla eriĢme

●

Her Verse kullanıcısına IBM Domino Enterprise Client Access için bir yetki içerir. Bu, kullanıcıların,
tesislerdeki IBM Verse, IBM SmartCloud Notes ve IBM Domino uygulamalarına IBM Notes
istemcisinden eriĢmesini sağlar. Tesislerdeki Domino uygulama sunucuları, ĠĢlemci Değer
Birimlerinin (PVU) ayrıca satın alınmasını gerektirir.

IBM SmartCloud Notes
●

IBM Notes istemcisi (yazılımın karĢıdan yüklenmesini kapsar) ve otomatik tamamlamayla ele alma,
özel posta klasörleri, posta ve takvim görevlendirme dahil olmak üzere bulutta web tabanlı posta,
takvim ve iletiĢim bilgileri. MüĢterinin Ģirket hesabı, yalnızca bir hizmette veya hibrit yapılandırmada
(hibrit yapılandırma, tesisteki Domino ortamıyla bütünleĢir) oluĢturulabilir.

●

TümleĢik anında ileti sistemi

●

Ġstenmeyen postaya ve virüse karĢı koruma

●

Her IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar kullanıcısı için ayrılmıĢ 50 gigabaytlık posta kutusu
depolama.

●

Her SmartCloud Notes kullanıcısına, IBM Domino Enterprise Client Access için bir yetki içerir. Bu,
kullanıcıların, tesislerdeki IBM SmartCloud Notes ve IBM Domino uygulamalarına tarayıcıdan veya
IBM Notes istemcisinden eriĢmesini sağlar. Tesislerdeki Domino uygulama sunucuları, ĠĢlemci
Değer Birimlerinin (PVU) ayrıca satın alınmasını gerektirir.

IBM SmartCloud Notes Entry
●

Otomatik tamamlamayla ele alma, özel posta klasörleri, posta ve takvim görevlendirme dahil olmak
üzere bulutta e-posta, takvim ve iletiĢim bilgilerine yalnızca tarayıcı tabanlı Web eriĢimi.

●

1 GB'lık posta kutusu (yalnızca standart, hizmet tarafından sağlanan posta Ģablonu)

●

TümleĢik Anında Ġleti Sistemi

●

Ġstenmeyen postaya ve virüse karĢı koruma

●

IBM SmartCloud Notes Entry, çevrimdıĢı eriĢim, IMAP tabanlı eriĢim, istemci kullanımı veya mevcut
postanın hizmete geçiĢi için isteğe bağlı hizmetler için sözleĢme oluĢturma yeteneğini kapsamaz.
Abonelerin, hesaplarında Blackberry hizmetlerini kullanmalarına izin vermez.

●

Her SmartCloud Notes Entry kullanıcısı için IBM Domino Enterprise Client Access için sabit süre
lisansı içerir. Bu, kullanıcıların, tesislerdeki IBM SmartCloud Notes ve IBM Domino uygulamalarına
tarayıcıdan eriĢmesini sağlar. Tesislerdeki Domino uygulama sunucuları, ĠĢlemci Değer Birimlerinin
(PVU) ayrıca satın alınmasını gerektirir.

IBM Web Mail Cloud
●

Ġleti görünümü, sistem tarafından oluĢturulan ve kullanıcı tarafından oluĢturulan klasörler, iletileri
klasörlere sürükleyip bırakma yeteneği içeren Gelen Kutusuna sahip Web tabanlı posta, takvim ve
iletiĢim sorumluları. KiĢisel ve Ģirket takvimleri ve iletiĢim kiĢisi listeleri için destek.

●

Her kullanıcı için ayrılmıĢ 25 gigabaytlık posta kutusu depolama

IBM Connections Cloud Advanced Support
Öncelikli olarak iĢleme ve bildirilen sorunlara daha hızlı yanıt verme dahil olmak üzere premium seviye
destek.

1.16

IBM Connections Cloud Premier Support
Advanced Support olanağının tüm özellikleri ve yerel dilde konuĢan Premier Support Yöneticisi, proaktif
destek ve özelleĢtirilmiĢ teslim edilecek malzemeler
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1.17

IBM Cloud Migration Service for Notes
Notes e-posta, takvim ve kiĢilerinin geçiĢi için uzaktan sağlanan hizmetlerin destek sağladığı bir kerelik
kurulum

1.18

IBM Connections Docs Cloud
Gerçek zamanlı eĢ düzenleme desteğiyle sözcük iĢleme, elektronik tablo ve sunum düzenleyicileri ve IBM
Connections Social Cloud dosya sürümü yönetimiyle bağlam odaklı yorumlama ve tartıĢmalar.

1.19

IBM Connections Meetings Audio Cloud
Tüm kullanıcıların bilgisayardan veya telefondan arama yapabileceği ve toplantıyı dinleyip konuĢabileceği
ve kaydedip kayıttan yürütebileceği Ġnternet iletiĢim kuralı üzerinden ses ("VoIP") için web toplantılarında
sesli konferans, ücretli ve ücretsiz arama.

1.20

IBM SmartCloud Notes Traveler Services
Posta, takvim ve iletiĢim sorumlularının desteklenen mobil aygıtlara sağlanması. Desteklenen aygıtlar için
e-posta, elektronik takvim ve elektronik iletiĢim sorumluları için iki yönlü, yönlendirme, manuel veya
zamanlanmıĢ eĢitlemeye yönelik destek.

1.21

IBM Connections Archive Essentials Cloud
IBM SmartCloud Notes müĢterileri için elde tutma ilkeleri, yasal saklama süreleri, denetim geçmiĢi ve
sınırsız depolama ile MüĢterinin bir web arabirimi kullanarak posta içeriğinin tamamını veya bir kısmını
sınıflandırması, dizinlemesi, araması ve almasını sağlayan e-posta arĢivi ve eDiscovery.

1.22

Additional Collaboration Storage
Ek iĢbirliği depolaması.

1.23

Mobil
Yerel mobil uygulamalar, IBM Connections, IBM Sametime, IBM Meetings ve IBM Traveler for
SmartCloud Notes ilgili uygulama mağazalarında bulunur.

2.

Destek
IBM Connections Cloud Technical Support Services, kullanıcıların Bulut Hizmetlerinden en iyi Ģekilde
yararlanmalarına yardımcı olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu uzaktan teknik desteğin amacı, MüĢterinin
destek ve yönetim ekibi için MüĢterinin çözüm bulamadığı IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar
hizmetleriyle ilgili sorunlar hakkında IBM destek uzmanlarına eriĢim sağlayarak yardımcı olmaktır. IBM
Connections Cloud Standard Support eriĢimi, yukarıda açıklanan Ģekilde IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılım hizmetlerinin bir parçası olarak eklenmiĢtir. IBM Connections Cloud Advanced Support eriĢimi, ek
ücret karĢılığında bağımsız bir hizmet olarak sağlanır.
IBM Connections Cloud Standard Technical Support, önem derecesi 1 desteği ve diğer önem
derecelerindeki sorunlar için üst seviyeye yükseltme desteği içerir.
IBM Connections Cloud Advanced Support, öncelikli iĢleme, daha hızlı yanıt hedefleri ve ek destek
hizmetleriyle Önem Derecesi 1 desteği ve diğer önem derecelerindeki sorunlar için üst seviyeye
yükseltme desteği içerir.
Bu Connections Cloud Hizmetlerini yetkili satıcıdan satın aldıysanız, destek koĢullarınız farklılık
gösterebilir - lütfen ek bilgi için yetkili satıcınızla iletiĢim kurun.

2.1

Müşterinin Sorumlulukları
MüĢteri, son kullanıcılara Birinci Seviye Destek sağlayacaktır. Bu sorumluluk, çalıĢanınız veya harici
taraflarca keĢfedilmiĢ veya size bildirilmiĢ olsun, Hizmetlerle ilgili sorunların çözülmesine yönelik ticari
açıdan makul çabanın gösterilmesini içerir.
MüĢteri, IBM desteğiyle etkileĢim kurulması için AdlandırılmıĢ Yöneticiler atayacak ve sağlayacaktır.
AdlandırılmıĢ Yöneticiler, MüĢteri çalıĢanları veya MüĢteri tarafından atanan kiĢiler olacaktır. MüĢteri, Adı
BelirlenmiĢ Yöneticilerin, IBM Connections Cloud hizmetleri, ağları ve tarayıcı ve istemci teknolojilerinde
geliĢmiĢ becerilere sahip olmalarını sağlayacaktır. Adı BelirlenmiĢ Yöneticiler, IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılım hizmetinde Ģirket organizasyonu için Yönetici veya Yönetici yardımcısı görevinde
olacaklardır.
MüĢteriler, yetkili kullanıcılarının desteklenmesi için yeterli sayıda yönetici saptayacaktır. MüĢteriler
Ģunları saptamalıdır:
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2.2

a.

1 – 1.000 yetkili kullanıcı için en fazla 3 Yönetici

b.

1.000 – 10.000 yetkili kullanıcı için en fazla 6 yönetici

c.

Her ek 10.000 yetkili kullanıcı için 7 Yönetici artı 1 Yönetici

IBM Global Services'in Sorumlulukları
IBM, MüĢterinin IBM Connections Cloud Adı BelirlenmiĢ Yöneticileri için Üst Seviyeye Yükseltme
hizmetlerine ve Önem Derecesi 1 Destek hizmetlerine eriĢim sağlayacaktır. Destek iletiĢim bilgileri ve
desteğin sağlanacağı saatlere iliĢkin ek ayrıntılar adresi verilen destek Web sitesinde ayrıntılı olarak
açıklanmıĢtır: http://ibmcloud.com/social/support.

2.2.1

Önem Derecesi 1 Desteği
IBM Connections Cloud teknik destek ekibi, 7 gün 24 saat esasına göre Önem Derecesi 1 Destek istekleri
alabilecektir. IBM, Önem Derecesi 1 Destek isteklerine iki saat içinde yanıt vermek için ticari açıdan makul
çabayı gösterecektir.
Önem Derecesi 1, aĢağıdaki özelliklere sahip bir sorun olarak tanımlanır:
●

Hizmetin tüm IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım Kullanıcılarına sağlanamadığı belirlenmiĢtir; veya

●

Hizmetin önemli bir özelliği tüm IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım Kullanıcıları tarafından
kullanılamıyor; veya

●

IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım Kullanıcılarının önemli bir kısmı Hizmeti kullanamıyor ve bu
durum, iĢ operasyonları üzerinde kritik bir etkiye neden oluyor.

Önem Derecesi 1'e, planlı kesinti süreleri veya müĢterinin ya da üçüncü kiĢinin uygulamaları veya
müĢterinin ekipmanı ya da verileri nedeniyle oluĢan sorunlardan kaynaklanan kullanılamama durumu
dahil değildir.
2.2.2

Önem Derecesi
Tüm önem derecelerine iliĢkin tanımlar, örnekleriyle birlikte, Connections Cloud Support viki sayfasında
bulunabilir. Önem derecesi tanımlarının yayınlandığı yer, zamanla değiĢebilir. Önem derecesi, yayınlanan
önem derecesi tanımlarına göre tüm hizmet isteklerine atanacaktır.

2.2.3

Üst Seviyeye Yükseltme Desteği
IBM, Ģirketinizin Adı BelirlenmiĢ Yöneticilerinin çözemediği, IBM Connections Cloud hizmetleriyle ilgili
sorunlar için Üst Seviyeye Yükseltme Desteği sağlayacaktır.

2.2.4

Destek İçin İletişim Saatleri
IBM'in yanıt hedefleri ve destek için iletiĢim saatleri, Hizmet isteği önem derecesine ve destek yetkisi
seviyesine göre değiĢir.

2.2.5

●

Önem Derecesi 1 olmayan sorunlar için Standart Destek iletiĢim saatleri, KuruluĢunuzun IBM
Hizmet Olarak Sağlanan Yazılım hizmeti için KuruluĢ Hesap Ayarları profil sayfasında tanımlanan
Ģekilde bulunduğu ülkedeki yaygın iĢ saatlerini kapsar. Ülkeye göre iletiĢim saatleri
http://IBMcloud.com/social/support web sayfasında iletiĢim bilgileri bölümünde güncel olarak
yayınlanmıĢtır.

●

Önem Derecesi 1 olmayan sorunlar için GeliĢmiĢ Destek iletiĢim saatleri, belirli tatiller hariç Pazar
günü ABD Doğu Saatiyle 08.00 ile Cuma günü ABD Doğu Saatiyle 08.00 arasındadır.

●

Hem Standart Destek hem de GeliĢmiĢ Destek için Önem Derecesi 1 sorunları için IBM Destek
iletiĢim saatleri, 365 gün 7 gün 24 saattir.

Destek Yanıt Hedefleri
IBM'in hedefi, yayınlanan yanıt hedefleri dahilinde Hizmet Ġsteğinize ilk yanıtın verilmesidir. IBM'in ilk
yanıtı, MüĢteri sorununun alındığının bildirilmesi olabilir veya MüĢteri isteğinin çözümlenmesiyle
sonuçlanabilir veya MüĢteri isteğinin teknik olarak çözümlenmesi için hangi ek etkinliklerin gerekli
olduğunun belirlenmesine iliĢkin temeli oluĢturabilir.
Connections Cloud Technical Support yanıt hedeflerine genel bakıĢ:

Önem Derecesi 1
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Advanced and Premier Support

Ġki saat içinde (Haftada 7 gün, günde 24 saat)

30 Dakika içinde (Haftada 7 gün, günde 24
saat)
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2.2.6

Standart Destek

Advanced and Premier Support

Önem Derecesi 2

Ġki iĢ saati içinde

Bir saat içinde

Önem Derecesi 3

Ġki iĢ saati içinde

Ġki saat içinde

Önem Derecesi 4

Ġki iĢ saati içinde

Ġki saat içinde

Dil Desteği
IBM destek ve geliĢtirme ile çalıĢırken, Connections Cloud destek Web sitesinde aksi belirtilmedikçe,
kullanılan ortak dil Ġngilizce olacaktır. Sorunların mümkün olduğunca çabuk iĢlenmesini sağlamak için
IBM, MüĢterinin yetkili iletiĢim kiĢilerinin, gerektiğinde iĢ ortamında etkin bir Ģekilde Ġngilizce iletiĢim
kurabilmelerini gerektirir.

2.2.7

Ek Gelişmiş Destek Hizmetleri
GeliĢmiĢ Destek MüĢterilerine sağlanan ek hizmetler aĢağıdakileri kapsar:

3.

●

Herhangi bir önem derecesi sorununda telefon aracılığıyla veya elektronik olarak IBM Teknik
Destek ile iletiĢim kurma yeteneği.

●

"Yenilikler" ile ilgili sorular, devreye alma ve edinme ile ilgili kılavuzluk, canlı incelemeler ve eğitim
ve özelleĢtirilmiĢ etkinleĢtirme içeriğiyle özel olarak atanmıĢ GeliĢmiĢ Destek topluluğu gibi
özelliklerle uygulamalı destek için e-posta, telefon veya anında ileti aracılığıyla GeliĢmiĢ Destek
Hesap Yönetimi ekibine eriĢim.

Olağanüstü Durum Kurtarma ve Yedekleme
IBM'in, birincil veri merkezindeki IBM üretim tesislerinin kullanım dıĢı olması durumunda, gerekli donanım,
yazılım ve Ġnternet bağlanırlığına sahip, birincil veri merkezinden coğrafi olarak uzak bir olağanüstü
durum kurtarma tesisi vardır.
Yıkıcı koĢulların ortaya çıkması durumunda, bu yıkıcı durum, "Mücbir Sebep" olarak adlandırılır ve
"Mücbir Sebep", doğa olaylarını, terörizmi, iĢçi-iĢveren anlaĢmazlıklarını, yangını, su baskınını, depremi,
ayaklanmayı, savaĢ durumunu, devlet kararlarını, emirlerini veya kısıtlamalarını, virüsleri, hizmetin
engellenmesi saldırılarını ve diğer kötü niyetli faaliyetleri, hizmet Ģebekesi veya ağ bağlantısı kesintilerini
veya Hizmetin kullanılamamasına neden olan, IBM'in makul olarak denetimi dıĢındaki tüm diğer nedenleri
ifade eder. Bu durumda IBM, MüĢterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar hizmetlerine eriĢimini
aĢağıda belirtilen Ģekilde yeniden sağlar. IBM donanımı, yazılımları ve ağ altyapısını sağlayacaktır.
Böylece MüĢteri, on iki (12) saat içinde IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara eriĢimini yeniden
sürdürebilecektir. Ortam, geri yüklenen Ġçerik veri kümesinin Ġçerik kaybının 8 saati aĢmayacağı Ģekilde,
en son Ġçerik yedeklemesi kullanılarak geri yüklenecektir.

4.

Veri Alma ve Çıkarma
IBM, aboneliğin sona erdiği günden sonraki en fazla 90 gün boyunca verileri tutacaktır. Aboneliğin sona
ermesinden önce müĢteriler, sosyal iĢ verilerini, içeriğin karĢıdan yüklenmesine veya yayınlanan API'lerin
kullanılmasına iliĢkin hizmet yeteneklerinden çıkarabilirler (https://www.ibmdw.net/social). Posta verileri,
zaman ve malzeme esasına göre danıĢmanlık hizmetlerinden çekilebilir. Kullanıcı tercihi verilerine ve eposta imzaları, posta iletme kuralları, posta süzgeçleri, takvim görüntüleme seçenekleri, vs. dahil olmak
ancak tamamı bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer üst verilere uygulama programlama arabirimi
aracılığıyla eriĢilemez. Bu veriler gerekirse, IBM bu verileri aboneliğin veya denemenin sona ermesini
takiben zaman ve malzeme esasına göre kabul edilen biçimde sağlayacaktır. IBM, abonelik süresinden
önce ancak bu sürenin sonundan geç olmamak üzere bu ihtiyaca iliĢkin yazılı bir bildirim almalıdır.
MüĢteri, verilerin iadesini istemezse, IBM sektör en iyi uygulamasına göre bu verileri silecek ve
kurtarılamayacak duruma getirecektir.

5.

İletişimler
AĢağıdaki nedenlerle IBM MüĢteri Hizmetleri Grubundan MüĢterilere ileti gönderilir:
a.

Hizmet Güncellemeleri
MüĢteri yöneticilerine gönderilen bu e-posta bildirimleri, MüĢterilerin hizmetlerin tam kullanımını
sağlamaları için hizmetlerde yapılan değiĢiklikler, yeni özellikler veya IBM isteklerini kapsar. MüĢteri
tarafından iĢlem yapılması gerekmiyorsa, genellikle, yayınlandığı hafta sonundan 2 hafta önce
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gönderilirler. Ağ değiĢikliği veya kullanıcı yönergeleri gibi iĢlemler gerçekleĢtirilmesi gerekirse ek
geliĢmiĢ bildirim sağlanacaktır.
b.

Bakım Bildirimleri
Bu e-postalar, planlanan / zamanlanan bakım aralığının kullanılacağına dair MüĢterilere onay
sağlar. Genellikle, gelecek bakım aralığının hatırlatılması amacıyla 3 gün önceden gönderilirler.
Takip bildirimleri, MüĢterilere bakımın tamamlandığını haber vermek için bakım sonunda gönderilir.
Sonraki bakım aralığına iliĢkin bilgiler Ģu adreste de bulunabilir: http://www.ibm.com/cloudcomputing/social/us/en/maintenance/. Aboneler, adı belirlenmiĢ yöneticilere / alıcılara gönderilen tür
yönlendirilmiĢ e-posta bildirimleri almazlar. Aboneler, bunun yerine, bakım aralığından 3 gün önce
tarayıcı tabanlı bir bakım duyurusu görürler.

c.

Arıza Bildirimleri
IBM MüĢteri Hizmetleri Grubu, MüĢterileri, hizmet kurtarma durumuyla ilgili olarak birden çok iletiĢim
kanalı aracılığıyla (veri merkezi durumu web sayfası, SMS metin iletileri (abonelik temelli) ve düzenli
ve ara sıra gönderilen e-posta iletileri) en kısa süre içinde bilgilendirecektir. Bu bildirimler, genellikle,
IBM sorunu onayladığında MüĢterilere sorunla ilgili çalıĢma yürütüldüğünün haber verilmesi
amacıyla arıza sırasında ve "hiç sorun kalmadığını" bildirmek üzere arıza sürecinin sonunda
gönderilir. Bildirimler, hizmetin geneline etki eden arızalar yaĢayan MüĢterilere gönderilir. IBM,
küçük sorunlar veya bir MüĢteriyi veya birkaç MüĢteriyi etkileyen sorunlar için bildirim
göndermeyebilir.
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