Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM AdTarget
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/.
Οη Όξνη Υξήζεο είλαη επηπξφζζεηνη ζηνπο 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. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη ησλ
παξφλησλ Όξσλ γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS, νη παξφληεο Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS ζα
θαηηζρχνπλ ησλ Γεληθψλ Όξσλ.
Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κφλν αθνχ ν Πειάηεο απνδερζεί ηνπο Όξνπο Υξήζεο.
Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο Όξνπο Υξήζεο.
Παηψληαο έλα θνπκπί "Απνδνρή" ή "Απνδέρνκαη" κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ παξφλησλ Όξσλ γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS, απνδέρεζηε επίζεο ηνπο Γεληθνχο Όξνπο.
ΔΑΝ ΑΠΟΓΔΥΔΣΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΖΖ ΔΞ ΟΝΟΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ, ΓΖΛΩΝΔΣΔ ΚΑΗ ΔΓΓΤΑΣΔ ΟΣΗ
ΔΗΣΔ ΠΛΖΡΩ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΝΑ ΓΔΜΔΤΔΣΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ Δ Ο,ΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ
ΥΡΖΖ. ΔΑΝ ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΔΗΣΔ ΜΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΖΖ Ή ΓΔΝ ΔΗΣΔ ΠΛΖΡΩ
ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟΗ ΝΑ ΓΔΜΔΤΔΣΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ Δ Ο,ΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΖΖ, ΣΟΣΔ ΜΖΝ
ΠΡΟΒΑΗΝΔΣΔ ΚΑΘ' ΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ Ή ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΗ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ IBM SAAS.

Μέπορ 1 - Όποι ηηρ IBM
1.
IBM SaaS
Η αθφινπζε πξνζθνξά IBM SaaS θαιχπηεηαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο
SaaS πνπ απνθηήζεθαλ βάζεη ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνχο
χκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM:
●

IBM AdTarget

Η αθφινπζε πξνζθνξά IBM SaaS θαιχπηεηαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο
SaaS πνπ απνθηήζεθαλ βάζεη ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο IBM SaaS:
●

2.

IBM Coremetrics AdTarget

Μεηπικά ςζηήμαηα Υπέωζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ηνπ (ησλ) αθφινπζνπ(-σλ) κεηξηθνχ(-ψλ) ζπζηήκαηνο(-άησλ) ρξέσζεο:
α.

Δθαηνκκχξην Κιήζεηο ζηνλ Δμππεξεηεηή (Million Server Calls - MSC) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο
βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Κιήζε ζηνλ Δμππεξεηεηή είλαη δεδνκέλα πνπ
δηαβηβάδνληαη ζην IBM SaaS θαη ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ην IBM SaaS σο απνηέιεζκα ελφο
πξνζδηνξηζκέλνπ ζπκβάληνο, ην νπνίν πξνθιήζεθε απφ έλαλ παξαθνινπζνχκελν επηζθέπηε γηα
έλα Entity ID ("Σαπηφηεηα Οληφηεηαο"). Μηα Κιήζε ζηνλ Δμππεξεηεηή ηεο νπνίαο γίλεηαη
επεμεξγαζία απφ δηαθνξεηηθά Entity IDs ζα κεηξάηαη σο κία κνλαδηθή Κιήζε ζηνλ Δμππεξεηεηή γηα
θάζε κνλαδηθφ Entity ID. Έλα Entity ID δηαρσξίδεη ή/θαη ειέγρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα
ζην IBM SaaS, ζηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ Πειάηε. Κάζε Γηθαίσκα MSC αληηπξνζσπεχεη έλα
Δθαηνκκχξην Κιήζεηο ζηνλ Δμππεξεηεηή. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα MSC γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνχ Κιήζεσλ ζηνλ Δμππεξεηεηή ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Γέζκεπζε (Engagement) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζνχλ νη
ππεξεζίεο. Μηα Γέζκεπζε απνηειείηαη απφ επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην IBM SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε
θάζε Γέζκεπζεο.
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3.

Υπεώζειρ και Σιμολόγηζη

3.1

Δπιλογέρ Σιμολόγηζηρ
Σν πιεξσηέν πνζφ γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο. Οη επηινγέο ηηκνιφγεζεο
γηα ηε ρξέσζε ζπλδξνκήο ηνπ IBM SaaS είλαη νη εμήο:
α.

Πξνθαηαβνιηθή πιεξσκή πιήξνπο πνζνχ

β.

Μεληαίσο (εθ ησλ πζηέξσλ)

γ.

Σξηκεληαίσο (πξνθαηαβνιηθά)

δ.

Δηεζίσο (πξνθαηαβνιηθά)

Η θαζνξηζκέλε επηινγή ηηκνιφγεζεο ζα ηζρχεη γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη
ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο. Σν πιεξσηέν πνζφ αλά θχθιν ηηκνιφγεζεο
ζα βαζίδεηαη ζηελ εηήζηα ρξέσζε ζπλδξνκήο θαη ηνλ αξηζκφ θχθισλ ηηκνιφγεζεο ζε έλα έηνο.

3.2

Υπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
Η ρξεψζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε θαη
πεξηιακβάλεηαη ζην πξψην ηηκνιφγην. Η 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 ΙΒΜ φηη ε πξφζβαζή ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

3.3

Υπεώζειρ Τπέπβαζηρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε ζε νπνηνδήπνηε ηξίκελν (κε βάζε ην
εκεξνινγηαθφ έηνο αξρίδνληαο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ) ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο θαηά ηξεηο (3) θνξέο, ηφηε ν
Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα ηελ ππέξβαζε ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
αληίζηνηρε Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο. Δάλ ε αξρηθή παξνρή ηνπ IBM SaaS ζηνλ
Πειάηε γίλεηαη εληφο ελφο δεδνκέλνπ ηξηκήλνπ, ε ρξέσζε ππέξβαζεο ζα ππνινγηζηεί θαη' αλαινγίαλ.

3.4

Δξ Αποζηάζεωρ Τπηπεζίερ (μη αςηομαηοποιημένερ)
Οη Δμ Απνζηάζεσο Τπεξεζίεο αγνξάδνληαη βάζεη ελφο κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο αλά Γέζκεπζε θαη
ηηκνινγνχληαη κε ηελ παξαγγειία ηνπο.

4.

Γημιοςπγία Λογαπιαζμού και Ππόζβαζη
Όηαλ έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS εγγξαθεί γηα ηελ απφθηεζε ινγαξηαζκνχ ("Λνγαξηαζκφο"), ε IBM
κπνξεί λα παξάζρεη ζην Υξήζηε ηνπ IBM SaaS κηα ηαπηφηεηα Λνγαξηαζκνχ θαη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο.
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο
ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο. Ο Πειάηεο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα
δεηήζεη ηε δηφξζσζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνπ παξαζρέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο
δηαδηθαζίαο εγγξαθήο γηα έλα Λνγαξηαζκφ ή γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ή ηελ αθαίξεζε ηέηνησλ
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ, θαη νη ελ ιφγσ
πιεξνθνξίεο ζα δηνξζσζνχλ ή ζα αθαηξεζνχλ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε αθαίξεζε πιεξνθνξηψλ
ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ζην IBM SaaS γηα ηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ.
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS πξνζηαηεχεη ηελ ηαπηφηεηα
θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ην Λνγαξηαζκφ ηνπ θαη ειέγρεη ην πνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε
ζε έλα Λνγαξηαζκφ Υξήζηε ηνπ IBM SaaS ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά IBM SaaS γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε.

5.

Δξ Αποζηάζεωρ Τπηπεζίερ

5.1

IBM AdTarget Premium Onboarding Services / IBM Coremetrics AdTarget Premium
Onboarding Services
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 10 σξψλ εμ απνζηάζεσο παξνρήο ζπκβνπιψλ, βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ, εθπαίδεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο γηα αξράξηνπο Πειάηεο ηνπ IBM SaaS. Οη ππεξεζίεο
αγνξάδνληαη αλά Client ID θαη ιήγνπλ 90 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο
εηδνπνηείηαη απφ ηελ IBM φηη ε πξφζβαζή ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φιεο νη ψξεο.
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6.

Ανανέωζη Πεπιόδος ςνδπομήρ

6.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε ε αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο νξίδεηαη σο απηφκαηε, ν
Πειάηεο κπνξεί λα αλαλεψζεη ηελ Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο κε
έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε αλαλέσζεο (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, παξαγγειία
αγνξάο), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο.
ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ ΣΔΣΟΙΑ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΔΩ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ, Η ΛΗΓΟΤΑ
ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΟΤ IBM SaaS ΑΝΑΝΔΩΝΔΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ EITE ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
ΔΝΟ ΔΣΟΤ ΔΙΣΔ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΜΔ ΣΗΝ ΙΓΙΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
ΤΝΓΡΟΜΗ, ΔΚΣΟ ΔΑΝ, ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ, Η IBM ΛΑΒΔΙ ΔΙΣΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΗ ΔΙΣΔ ΜΔΩ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΩΛΗΣΗ ΣΟΤ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΩΗ, ΣΗΝ
ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ ΟΣΙ ΓΔΝ ΘΔΛΔΙ ΝΑ ΑΝΑΝΔΩΔΙ. ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ, Ο ΠΔΛΑΣΗ
ΤΜΦΩΝΔΙ ΝΑ ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΙ ΣΙ ΔΝ ΛΟΓΩ ΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΝΔΩΗ.

6.2

ςνεσόμενη Σιμολόγηζη
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο φηη ε
ηηκνιφγεζε ζα ζπλερίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο, 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 ζπλερνχο ηηκνιφγεζεο, ν Πειάηεο πξέπεη λα
παξάζρεη ζηελ IBM 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.

6.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη από ηον Πελάηη
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο φηη ε
ζπλδξνκή ηεξκαηίδεηαη κε ηε ιήμε ηεο, ηφηε ε πξνζθνξά IBM SaaS δελ ζα αλαλεσζεί ζην ηέινο ηεο
αξρηθήο Πεξηφδνπ πλδξνκήο. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο
Πεξηφδνπ πλδξνκήο, ν Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη κηα λέα ζπλδξνκή γηα ην IBM SaaS. Γηα λα
απνθηήζεη κηα λέα ζπλδξνκή γηα ην IBM SaaS, ν Πειάηεο πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλαλ εθπξφζσπν
πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζηνλ κεηαπσιεηή ηνπ.

7.

Σεσνική Τποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαη ην Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο. Η ελ ιφγσ ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
ηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε:
http://www.ibm.com/support.

8.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

8.1

Γιαζςνδέζειρ ππορ Γικηςακούρ Σόποςρ ή Άλλερ Τπηπεζίερ Σπίηων
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. Ωζηφζν, ε ελ ιφγσ επηθνηλσλία είλαη
απνθιεηζηηθά κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηξίηνπ. Η 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.

8.2

Πιζηοποίηζη "Αζθαλούρ Λιμένα"
Η IBM ζπκκνξθψλεηαη κε ην Πιαίζην Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Η.Π.Α. - Δ.Δ., φπσο απηφ
έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ Ηλσκέλσλ 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://www.export.gov/safeharbor/.

8.3

Cookies
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί λα θάλεη ρξήζε "cookies" θαη ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο γηα ηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςεη ε ηαπηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ
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(personally identifiable information) ζπγθεληξψλνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ ή/θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www-01.ibm.com/software/info/productprivacy/index.html.

8.4

ύμβαζη Δπιπέδος Παποσήρ Τπηπεζιών
Δάλ ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε θαζνξίδεηαη κηα αληίζηνηρε χκβαζε Δπηπέδνπ
Παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ (Service Level Agreement - "χκβαζε SLA"), ηφηε ε IBM SaaS παξαδίδεηαη
βάζεη ηεο χκβαζεο SLA πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο σο Παξάξηεκα Β θαη βάζεη
ησλ κέζσλ επαλφξζσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ χκβαζε SLA. Η χκβαζε SLA απνηειεί ην
κφλν θαη απνθιεηζηηθφ κέζν επαλφξζσζεο γηα ηνλ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηηο δεζκεχζεηο γηα ηα επίπεδα
παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM
Μέπορ 2 - Όποι πος Δμπίπηοςν ζηο Γίκαιο κάθε Υώπαρ
Οη αθφινπζνη φξνη αληηθαζηζηνχλ ή ηξνπνπνηνχλ ηνπο αλαθεξφκελνπο φξνπο ζην Μέξνο 1. Όινη νη φξνη
ζην Μέξνο 1 πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο παξακέλνπλ σο έρνπλ θαη
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Σν παξφλ Μέξνο 2 απνηειείηαη απφ ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο παξφληεο Όξνπο
Υξήζεο θαη νξγαλψλεηαη σο εμήο:
●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο Ακεξηθήο,

●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνχ, θαη

●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρψξεο ηεο Δπξψπεο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο.

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖ
ΜΠΔΛΗΕ, ΚΟΣΑ ΡΗΚΑ, ΓΟΜΗΝΗΚΑΝΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΔΛ ΑΛΒΑΓΟΡ, ΑΪΣΖ, ΟΝΓΟΤΡΑ, ΓΟΤΑΣΔΜΑΛΑ,
ΝΗΚΑΡΑΓΟΤΑ ΚΑΗ ΠΑΝΑΜΑ
6.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH
AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE":
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year
term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's
order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current
Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ, ΒΡΑΕΗΛΗΑ, ΥΗΛΖ, ΚΟΛΟΜΒΗΑ, ΗΖΜΔΡΗΝΟ, ΜΔΞΗΚΟ, ΠΔΡΟΤ, ΟΤΡΟΤΓΟΤΑΖ, ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ
6.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
Does not apply for Public Bodies who are subject to the applicable Public Sector Procurement
Legislation.
ΒΡΑΕΗΛΗΑ
6.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following is added after the second paragraph:
The transaction document will describe the process of the written communication to Customer
containing the applicable price and other information for the renewal period.
ΖΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ
6.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following sentence is added at the end of the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE
SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 6.1 Automatic Renewal of a Subscription
Period:
CUSTOMER MAY TERMINATE THE IBM SaaS AT ANY TIME AFTER THE END OF THE INITIAL
SUBSCRIPTION PERIOD ON ONE MONTH'S WRITTEN NOTICE, EITHER DIRECTLY TO IBM
OR THROUGH CUSTOMER'S IBM RESELLER, AS APPLICABLE, IF IBM HAS NOT RECEIVED
CUSTOMER'S WRITTEN AUTHORIZATION (e.g., order form, order letter, purchase order) TO
RENEW CUSTOMER'S EXPIRING IBM SaaS SUBSCRIPTION PERIOD. IN SUCH EVENT,
CUSTOMER MAY OBTAIN A PRORATED REFUND.
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ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΑΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΗΡΖΝΗΚΟΤ
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΣΔ, ΜΠΟΤΣΑΝ ΚΑΗ ΝΔΠΑΛ
6.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH
AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 6.1 Automatic Renewal of a Subscription Period:
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year
term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's
order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current
Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ, ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΑΦΡΗΚΖ (EMEA)
ΜΠΑΥΡΔΪΝ, ΚΟΤΒΔΪΣ, ΟΜΑΝ, ΚΑΣΑΡ, ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ ΚΑΗ ΖΝΩΜΔΝΑ ΑΡΑΒΗΚΑ ΔΜΗΡΑΣΑ
6.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH
AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 6.1 Automatic Renewal of a Subscription Period:
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year
term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's
order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current
Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Σν IBM AdTarget / IBM Coremetrics AdTarget είλαη κηα ιχζε πνπ επηηξέπεη ζε Πειάηεο λα επηιέγνπλ θαη λα
δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηζθεπηψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη γηα
πξνζδηνξηζηηθά θαηεγνξηψλ επηζθεπηψλ (segment identifiers) ζε πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηελ IBM ζπλεξγάηεο ζηνλ
ηνκέα ησλ δηαθεκίζεσλ πξνβνιήο (display advertising). Σα δεδνκέλα πνπ θαζίζηαληαη δηαζέζηκα γηα δηαλνκή ζην
AdTarget αληινχληαη απεπζείαο απφ ηα ζπκβάληα πνπ πξνζδηφξηζε ν Πειάηεο γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηα
πιαίζηα ηεο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζεο ηνπ IBM Digital Analytics / IBM Coremetrics Web Analytics. Σα δεδνκέλα γηα
ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ (ζηνπο) επηιεγκέλν(-νπο) απφ ηνλ
Πειάηε ζπλεξγάηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο ελ ιφγσ ζπλεξγάηεο γηα ηελ πξνβνιή αληίζηνηρνπ
δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ζηνπο επηζθέπηεο κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πειάηε.
Σν AdTarget ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγή δηαδηθηπαθή δηαλνκή (syndication) ππνζηεξηδφκελσλ δεδνκέλσλ ηνπ IBM
Digital Analytics / IBM Coremetrics Web Analytics θαη πξνζδηνξηζηηθψλ θαηεγνξηψλ επηζθεπηψλ ζε έσο ηξείο (3)
πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηελ IBM ζπλεξγάηεο ζηνλ ηνκέα ησλ δηαθεκίζεσλ πξνβνιήο ηαπηφρξνλα. Οη Πειάηεο
δηαρεηξίδνληαη ην δηθφ ηνπο επίπεδν δηαδηθηπαθήο δηαλνκήο δεδνκέλσλ ζηνπο ελ ιφγσ ζπλεξγάηεο
ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηβάιινλ ρξήζηε ηνπ AdTarget.
Σν AdTarget ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθηπαθή δηαλνκή ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε
πκβάληα Page View (Πξνβνιή ζειίδσλ), Product View (Πξνβνιή πξντφλησλ), Shop Action (Αγνξαζηηθέο
ελέξγεηεο), Order (Παξαγγειίεο), Search (Αλαδήηεζε) θαη Conversion (Μεηαηξνπή) αλάινγα κε ηα πξνζδηνξηζηηθά
(tags) ηνπ Digital Analytics / IBM Coremetrics Web Analytics πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ Πειάηε.
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ύμβαζη Δπιπέδος Παποσήρ Τπηπεζιών
Παπάπηημα Β
Η παξνχζα χκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ είλαη γηα ην αθφινπζν IBM SaaS θαη ηζρχεη εάλ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε:
●

IBM AdTarget / IBM Coremetrics AdTarget

Η IBM παξέρεη ηελ παξνχζα χκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Service Level Agreement "χκβαζε SLA") ζηνπο Πειάηεο ηεο βάζεη ησλ παξαθάησ φξσλ. Θα ηζρχεη ε πην πξφζθαηε εθδνρή ηεο
παξνχζαο χκβαζεο SLA πνπ είλαη δηαζέζηκε θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ή αλαλέσζεο ηεο
ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο ζπλδξνκήο ζαο.

1.

Οπιζμοί
α.

"Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ" (Application Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο ησλ θηινμελνχκελσλ απφ ηελ IBM ηκεκάησλ ηεο δηεπαθήο εθαξκνγψλ
δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηψκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ππάξρεη "Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" εάλ
νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ
νπνία δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα δηθαηψκαηα.

β.

"Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή" (Authorized Contact) είλαη ην άηνκν πνπ δειψζαηε ζηελ IBM ην νπνίν
είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνβνιή Αμηψζεσλ βάζεη ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA.

γ.

"Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο" (Availability Credit) είλαη ην κέζν επαλφξζσζεο πνπ παξέρεη ε IBM γηα
κηα εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Η Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο ή
έθπησζεο έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνχ ηηκνινγίνπ ρξεψζεσλ ζπλδξνκήο γηα ηελ Τπεξεζία.

δ.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ ηελ Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξνο ηελ
IBM ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεχρζεθε θάπνην
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα.

ε.

"πκβαηηθφο Μήλαο" (Contracted Month) είλαη θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ηεο Τπεξεζίαο, αξρίδνληαο απφ ηηο 12.00 π.κ. ψξα Γθξήλνπηηο (GMT) ηελ
πξψηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Γθξήλνπηηο (GMT) ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

ζη.

"Πειάηεο" (Customer) ή "εζείο/εζάο/ζαο" είλαη έλα λνκηθφ πξφζσπν πνπ εγγξάθεηαη σο
ζπλδξνκεηήο γηα ηε ιήςε ηεο Τπεξεζίαο απεπζείαο απφ ηελ ΙΒΜ θαη πνπ δελ έρεη αζεηήζεη
νπνηεζδήπνηε νπζηψδεηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο,
βάζεη ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.

δ.

"Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη ν Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ ή/θαη
ν Υξφλνο Γηαθνπήο Δπεμεξγαζίαο Δηζεξρφκελσλ Γεδνκέλσλ πνπ ηζρχεη γηα ην αληίζηνηρν Δπίπεδν
Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. ην Υξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο
νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζπκβάληα:

ε.

●

Πξνγξακκαηηζκέλε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο,

●

Πεξηπηψζεηο Αλσηέξαο Βίαο,

●

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

●

Δλέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο
πξφζβαζεο ζηελ Τπεξεζία απφ νπνηνλδήπνηε κε ρξήζε ησλ δηθψλ ζαο θσδηθψλ πξφζβαζεο
ή εμνπιηζκνχ).

●

Με ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο ππνζηεξηδφκελεο
πιαηθφξκεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία.

●

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

"πκβάλ" (Event) είλαη κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελφο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ.
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2.

ζ.

Πεξηπηψζεηο "Αλσηέξαο Βίαο" (Force Majeure) είλαη Θενκελίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
εξγαζηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ηαξαρέο, πφιεκνη, θπβεξλεηηθέο
πξάμεηο, εληνιέο ή πεξηνξηζκνί, επηζέζεηο ηψλ, επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή άιιε
θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά, βιάβεο θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ θαη δηαθνπέο δηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ, ή
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία γηα ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηεο Τπεξεζίαο ε νπνία ήηαλ πέξαλ ηνπ εχινγνπ
ειέγρνπ ηεο IBM.

η.

"Υξφλνο Γηαθνπήο πιινγήο Δηζεξρφκελσλ Γεδνκέλσλ" (Inbound Data Collection Downtime), εάλ
ππάξρεη, είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμεη
εηζεξρφκελα δεδνκέλα κέζσ ησλ ζηνηρείσλ επεμεξγαζίαο εηζεξρφκελσλ δεδνκέλσλ ηεο Τπεξεζίαο.

ηα.

"Πξνγξακκαηηζκέλε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο" (Planned System Downtime) είλαη κηα
πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο.

ηβ.

"Τπεξεζία" (Service) είλαη ε Τπεξεζία γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε παξνχζα χκβαζε SLA, φπσο
εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο παξνχζαο χκβαζεο SLA.

ηγ.

"Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ" (Service Level) είλαη ην πξφηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
χκβαζε SLA.

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
Γηα λα πιεξνίηε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έγεξζε Αμίσζεο, ζα πξέπεη λα έρεηε ππνβάιεη έλα δειηίν
ππνζηήξημεο (support ticket) γηα θάζε πκβάλ ζην Help Desk ππνζηήξημεο πειαηψλ ηεο IBM γηα ηελ
αληίζηνηρε Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ IBM δηαδηθαζία γηα ηελ αλαθνξά δεηεκάησλ
ππνζηήξημεο Κξηζηκφηεηαο 1. Θα πξέπεη λα παξέρεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ην πκβάλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ ππνζηήθαηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο
ηνπ πκβάληνο, θαη λα παξέρεηε εχινγε βνήζεηα ζηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο ζην
βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα δειηία ππνζηήξημεο Κξηζηκφηεηαο 1. Σν ελ ιφγσ δειηίν ππνζηήξημεο πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαηεξείηε γηα πξψηε θνξά ηηο
επηπηψζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο.
Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ην
αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο.
Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα παξέρεη ζηελ IBM φιεο ηηο εχινγεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε
ηελ Αμίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαιπηηθψλ πεξηγξαθψλ φισλ ησλ
ζρεηηθψλ πκβάλησλ θαη ηνπ Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ Αμίσζε δελ
επηηεχρζεθε.
Η IBM ζα πξαγκαηνπνηεί κηα εζσηεξηθή θαηακέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπλδπαζκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα πνπ ηζρχεη γηα ην αληίζηνηρν Δπίπεδν Παξνρήο
Τπεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Οη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο ζα βαζίδνληαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθέξεηε
φηη ππνζηήθαηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Δάλ ν Πειάηεο
αλαθέξεη έλα πκβάλ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγψλ θαη έλα πκβάλ Γηαθνπήο Δπεμεξγαζίαο
Δηζεξρφκελσλ Γεδνκέλσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα, ηφηε ε IBM ζα ζεσξεί ηηο
επηθαιππηφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο σο κία ρξνληθή πεξίνδν Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο θαη φρη σο δχν ρσξηζηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε,
ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειφηεξε ηζρχνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν
Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ
πίλαθεο. Η IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην
(ηα) ίδην(-α) πκβάλ(ηα) ζηνλ ίδην πκβαηηθφ Μήλα.
Γηα κηα Γέζκε Τπεξεζηψλ (Bundled Service: κεκνλσκέλεο Τπεξεζίεο πνπ πσινχληαη καδί σο παθέην
έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπλδπαζκέλε
κεληαία ηηκή γηα ηε Γέζκε Τπεξεζηψλ θαη φρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα θάζε
κεκνλσκέλε Τπεξεζία. Μπνξείηε λα εγείξεηε Αμίσζε αλαθνξηθά κε κία κφλν κεκνλσκέλε Τπεξεζία ζε
κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, θαη ε IBM δελ ζα ππνρξενχηαη λα παξέρεη Πηζηψζεηο
Γηαζεζηκφηεηαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία Τπεξεζίεο ζε κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε
πκβαηηθνχ Μήλα.
Δάλ αγνξάζαηε ηελ Τπεξεζία απφ έλαλ έγθπξν κεηαπσιεηή ηεο IBM ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο
κεηαπψιεζεο ζηελ νπνία ε IBM δηαηεξεί ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο
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Τπεξεζίαο θαη ηεο χκβαζεο SLA, ηφηε ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
ηηκή RSVP (Relationship Suggested Value Price) γηα ηελ Τπεξεζία γηα ην πκβαηηθφ Μήλα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.
Σν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθφ Μήλα δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) ηνπ ελφο δσδεθάηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο
ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.
Η IBM ζα επηδεηθλχεη εχινγε θξίζε θαηά ηελ εμαθξίβσζε ησλ Αμηψζεσλ, βαζηδφκελε ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα αξρεία ηεο, νη νπνίεο ζα θαηηζρχνπλ ζε πεξίπησζε αληίζεζεο κε ηα δεδνκέλα
ζηα δηθά ζαο αξρεία.
ΟΙ ΠΙΣΩΔΙ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΤ Α ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ
SLA ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ Α ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΔ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΑΞΙΩΗ.

3.

Δπίπεδα Παποσήρ Τπηπεζιών
Τπηπεζία

Ηζσύον Δπίπεδο Παποσήρ Τπηπεζιών
Γιαθεζιμόηηηα Δθαπμογών καηά
Γιαθεζιμόηηηα ςλλογήρ
ηη διάπκεια ενόρ ςμβαηικού Μήνα Διζεπσόμενων Γεδομένων καηά ηη
διάπκεια ενόρ ςμβαηικού Μήνα

IBM AdTarget / IBM Coremetrics
AdTarget

Ν

Ο

Δπιηεςσθέν Δπίπεδο Παποσήρ Τπηπεζιών
καηά ηη διάπκεια ενόρ ςμβαηικού Μήνα

Πίζηωζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Υπέωζηρ ςνδπομήρ για ηο
ςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίωζηρ)

99% – 99,949%

2%

98% – 98,999%

5%

97% – 97,999%

12%

Υακειφηεξν απφ 97,000%

20%

Σν πνζνζηφ ηνπ "Δπηηεπρζέληνο Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ" ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ιεπηψλ ζε έλα πκβαηηθφ Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο ζην πκβαηηθφ Μήλα, δηαηξνχκελν δηα (γ) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ζην πκβαηηθφ Μήλα.
Σν θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ.
Παξάδεηγκα: Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 50 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
30 εκεξψλ = 43.200 - 50 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο = 43.150 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην Δπηηεπρζέλ
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ (99,884%)

χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200

4.

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

Δθδφζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο Τπεξεζηψλ.

●

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

●

Αμηψζεηο πνπ εγείξνληαη απφ ρξήζηεο ηνπ Πειάηε ηεο IBM, επηζθέπηεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
Τπεξεζία.
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●

Δάλ έρεηε αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηψδεηο ππνρξεψζεηο ζαο βάζεη ησλ Όξσλ Υξήζεο, ηεο
Οξηνζέηεζεο Απνδεθηήο Υξήζεο ή ηεο ζχκβαζήο ζαο γηα ηελ Τπεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο,
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηεο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο.

ημανηικό: 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
Η 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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