Όξνη Υξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS
IBM Sterling B2B Services – File Transfer Service
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.

Μέξνο 1 - Όξνη ηεο IBM
1.
IBM SaaS
Οη αθφινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Sterling B2B Services – File Transfer Service File Encryption

●

IBM Sterling B2B Services File Transfer Service File Compression

●

IBM Sterling B2B Services File Transfer Service Extended Data Retention

●

IBM Sterling B2B Services File Transfer Service Partner Support

●

IBM Sterling B2B Services File Transfer Service Processing

●

IBM Sterling B2B Services File Transfer Service

Οξηζκνί
Γηα ηνπο φξνπο κε θεθαιαία γξάκκαηα ζηελ αξρή ησλ ιέμεσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξέρεηαη νξηζκφο
ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο, παξέρεηαη νξηζκφο ζηε χκβαζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ
Όξσλ Υξήζεο, ν φξνο "Πξφγξακκα" (Program) πεξηιακβάλεη ηνλ φξν "πξφγξακκα" (program) φπσο
απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αληίζηνηρε χκβαζε, θαη ν φξνο "Έγγξαθν πλαιιαγήο"
(Transaction Document) πεξηιακβάλεη ηνλ φξν "Πξνζθνξά Σηκήο IBM SaaS" (IBM SaaS Quotation).
Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο (Guest User) - 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.
Γξακκαηνθηβώηην (Mailbox) - Έλαο ηδησηηθφο, αζθαιήο ειεθηξνληθφο ρψξνο απνζήθεπζεο πνπ
παξαρσξείηαη ζηνλ Πειάηε θαη επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα απνζηέιιεη, λα απνζεθεχεη θαη λα ιακβάλεη
ειεθηξνληθά δεδνκέλα.
πλεξγάηεο (Partner) - Μηα νξγαλσηηθή νληφηεηα κε ηελ νπνία ν Πειάηεο έρεη κηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε.
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3.

Μεηξηθά πζηήκαηα Υξέωζεο

3.1

Μεηξηθά πζηήκαηα
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ηνπ (ησλ) αθφινπζνπ(-σλ) κεηξηθνχ(-ψλ) ζπζηήκαηνο(-άησλ) ρξέσζεο:
Entity ID ("Σαπηφηεηα Οληφηεηαο") είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Μηα Σαπηφηεηα Οληφηεηαο είλαη κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα, γηα ηελ νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί φξνη ζην πεξηβάιινλ SaaS, φπσο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη εμήο:
ηαπηφηεηα πειάηε (customer ID), ηαπηφηεηα ζπλεξγάηε (partner ID), ηαπηφηεηα πξνκεζεπηή (supplier
ID/vendor ID) ή ηαπηφηεηα EDI. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ Σαπηνηήησλ Οληνηήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο
πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
Αξρείν (File) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Έλα Αξρείν
νξίδεηαη σο κία ή πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ ή πξνγξάκκαηνο πνπ
απνζεθεχνληαη σο δέζκε κε έλα ζπγθεθξηκέλν φλνκα. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Αξρείσλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηνπ IBM SaaS θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο.
Γηα ην IBM Sterling Web Forms, ην IBM Sterling Supplier Portal, ην IBM Sterling Supply Chain Visibility
Vendor Compliance θαη ην IBM Sterling B2B Services, ε Σαπηφηεηα Οληφηεηαο είλαη κηα κνλαδηθή
ηαπηφηεηα γηα κηα εκπνξηθή νληφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ελ ιφγσ εκπνξηθήο
νληφηεηαο.
Gigabyte είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Έλα Gigabyte
νξίδεηαη σο 2 ζηε 30ε δχλακε bytes δεδνκέλσλ (1.073.741.824 bytes). Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή
δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Gigabytes ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ
ηνπ IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή
Έγγξαθν πλαιιαγήο.

4.

Υξεώζεηο θαη Σηκνιόγεζε

4.1.1

Πξνεηνηκαζία (Set-Up)
Οη ρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα είλαη είηε (α) έλαο θαζνξηζκέλνο αξηζκφο είδνπο (part number) ζε έλα
Έγγξαθν πλαιιαγήο είηε (β) κηα ακνηβή πνπ ζα πεξηέρεηαη ζε κηα εηδηθά πξνζαξκνζκέλε πεξηγξαθή
έξγνπ πνπ ζα δηέπεηαη απφ κηα ρσξηζηή ζχκβαζε παξνρήο επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηεο IBM
θαη ηνπ Πειάηε. Θα παξέρνληαη Τπεξεζίεο Πξνεηνηκαζίαο (Set-Up Services) κφλν ζε κηα ηνπνζεζία πνπ
αλήθεη ή ειέγρεηαη απφ ηνλ Πειάηε ή κηα ηνπνζεζία πνπ αλήθεη ή ειέγρεηαη απφ ηελ ΙΒΜ.

4.1.2

Δπηινγέο Σηκνιόγεζεο
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.

4.2

Υξέωζε γηα κε Πιήξε Μήλα
Η Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. 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.

4.3

Υξεώζεηο Τπέξβαζεο
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο, ηφηε ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί
γηα ηελ ππέξβαζε ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο.
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4.4

Καη' Απαίηεζε Δπηινγέο
Σπρφλ Καη' Απαίηεζε Δπηινγέο (On-Demand Options) ζα ηηκνινγνχληαη ζην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ε θαη'
απαίηεζε επηινγή ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηνλ Πειάηε θαη ζα ηηκνινγνχληαη φπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο.

5.

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ θαη Πξόζβαζε
Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίδεη φηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS πξνζηαηεχεη ηελ ηαπηφηεηα
θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ην ινγαξηαζκφ 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.

6.

Πξνζθνξέο Αληηθαηάζηαζεο
Οξηζκέλεο πξνζθνξέο IBM SaaS κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ έλαληη κεησκέλεο ρξέσζεο γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε πξνζθνξψλ IBM SaaS πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε IBM
ζα δηαθφςεη ηε ρξήζε ηεο αληηθαζηζηψκελεο πξνζθνξάο IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε φηαλ ν Πειάηεο έρεη
απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ πξνζθνξά αληηθαηάζηαζεο IBM SaaS.

7.

Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο

7.1

Απηόκαηε Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο
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.

7.2

πλερόκελε Σηκνιόγεζε
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.

7.3

Απαηηείηαη Αλαλέωζε από ηνλ Πειάηε
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.

8.

Σερληθή Τπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο. Η
ελ ιφγσ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε δηαηίζεληαη ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα:
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/sb2bsvcs/v1r0/index.jsp

9.

Όξνη πνπ αθνξνύλ ζε πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο IBM SaaS
χκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο, ε IBM ζα παξέρεη ηνπο πφξνπο ηεο ιχζεο
πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ IBM SaaS. Η δηαδηθαζία απηή
ζα απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο θάζεηο:
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α.

Η Φάζε ρεδηαζκνχ ηεο Λχζεο (Service Design Phase) απνηειείηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηερληθνχ πεξηβάιινληνο. Η IBM ζα παξέρεη κηα αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ Πειάηε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κηα εμέηαζε ηπρφλ εγγξάθσλ αξρηηεθηνληθήο
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξνεγνπκέλσο καδί κε ηε ζπγθέληξσζε πξφζζεησλ απαηηήζεσλ αλαθνξηθά
κε ηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία ζπζηεκάησλ πιηθνχ εμνπιηζκνχ, επηθνηλσληψλ, δηεπαθψλ εθαξκνγψλ
θαη απαηηήζεσλ πλεξγαηψλ.

β.

Η Φάζε Σξνθνδφηεζεο ηεο Τπεξεζίαο (Service Provisioning Phase) απνηειείηαη απφ ηε κεηάβαζε
ηεο πθηζηάκελεο θνηλφηεηαο εκπνξηθψλ πλεξγαηψλ ηνπ Πειάηε (δειαδή, ησλ Σαπηνηήησλ
Οληνηήησλ ηνπο) ζην IBM SaaS. χκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο, ε
IBM:

γ.

(1)

Θα πινπνηήζεη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο IBM,

(2)

Θα πινπνηήζεη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πλεξγαηψλ ηνπ Πειάηε θαη ηεο IBM,

(3)

Θα δηεμαγάγεη δνθηκέο ησλ ζπλδέζεσλ ζχκθσλα κε ζρέδηα δνθηκψλ ηεο IBM, θαη

(4)

Θα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πειάηε ζηε δηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο ηεο θνηλφηεηαο πλεξγαηψλ
ηνπ Πειάηε.

Η Δπηρεηξεζηαθή Φάζε (Operations Phase) απνηειείηαη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ IBM SaaS απφ ηελ IBM. Η IBM ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα δηαρεηξίδεηαη εγθαηαζηάζεηο
φπνπ βξίζθνληαη ν πιηθφο εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ ππνδνκή κεηαθνξάο αξρείσλ ηνπ
Πειάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμνπιηζκνχ, επηθνηλσληψλ θαη εθαξκνγψλ ζε έλα αζθαιέο
πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο.

Δάλ απαηηείηαη, νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο εμ απνζηάζεσο ππεξεζίεο ζα ηηκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ
ακνηβή πνπ πεξηέρεηαη ζε κηα πξνζαξκνζκέλε πεξηγξαθή έξγνπ πνπ ζα δηέπεηαη απφ κηα ρσξηζηή
ζχκβαζε παξνρήο επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηεο IBM θαη ηνπ Πειάηε.
Ο Πειάηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπ ζηελ θνηλφηεηα ησλ πλεξγαηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο πεξηφδνπο δηελέξγεηαο δνθηκψλ, ηηο
δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο.
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.
Δάλ ην IBM SaaS πεξηέρεη εμφδνπο ρξήζηε (user exits) πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ Πειάηε (ή ζε έλα
θαζνξηζκέλν απφ ηνλ Πειάηε ηξίην κέξνο) λα παξακεηξνπνηήζεη κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ IBM θαη ν
Πειάηεο (ή ην θαζνξηζκέλν απφ απηφλ ηξίην κέξνο) θάλεη ρξήζε ησλ εμφδσλ ρξήζηε, ηφηε ε IBM δελ ζα
θέξεη επζχλε γηα νπνηεζδήπνηε παξακεηξνπνηήζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ
ρξήζηε ("Μνλαδηθέο γηα ηνλ Πειάηε Δπεθηάζεηο") θαη νη Μνλαδηθέο γηα ηνλ Πειάηε Δπεθηάζεηο δελ ζα
απνηεινχλ κέξνο ηνπ IBM SaaS.
Η IBM κπνξεί (α) λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε αλψλπκσλ, ζπλαζξνηζηηθψλ, πεξηιεπηηθψλ
δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS απφ ηνλ Πειάηε θαη (β) λα πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε
αλαθνξψλ, κειεηψλ, αλαιχζεσλ θαη άιισλ πξντφλησλ εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ
ζπιινγή θαη αλάιπζε (απφ θνηλνχ, "πιιερζέληα Γεδνκέλα"). Η IBM δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα
ηδηνθηεζίαο επί ησλ πιιερζέλησλ Γεδνκέλσλ.
Η IBM κπνξεί λα αληηγξάςεη ηα δεδνκέλα ηνπ Πειάηε ζε έλαλ εμππεξεηεηή (server) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα κε παξαγσγηθνχο ζθνπνχο εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IBM SaaS γηα ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο
δηελέξγεηαο δνθηκψλ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο IBM.
Η IBM δελ είλαη ππεχζπλε γηα νπνηαδήπνηε δεηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζθνξά θαη πψιεζε
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ απφ θαη κεηαμχ ηνπ Πειάηε, ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ Πειάηε θαη ησλ πλεξγαηψλ
ηνπ Πειάηε ("Δπηρεηξεκαηηθέο πλαιιαγέο"), αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη ελ ιφγσ Δπηρεηξεκαηηθέο
πλαιιαγέο επηθνηλσλνχληαη απφ ή κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ λνκηθψλ πξνζψπσλ σο απνηέιεζκα ηνπ IBM
SaaS.
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
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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 ΥξήζηεοΔπηζθέπηεο αλαθνξηθά κε ην IBM SaaS, β) ηηο ρξεψζεηο κε ηηο νπνίεο επηβαξχλνληαη νη ΥξήζηεοΔπηζθέπηεο, ή γ) νπνηεζδήπνηε πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο ηνπ IBM SaaS απφ ηνπο ελ ιφγσ ΥξήζηεοΔπηζθέπηεο.
Σν IBM SaaS πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ή ιήςε δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ησλ πλεξγαηψλ
ηνπ. Η IBM κπνξεί λα δηαβηβάζεη ή λα απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα έμσ απφ ηε ρψξα φπνπ ν Πειάηεο ή νη
πλεξγάηεο ηνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνρήο ηνπ IBM SaaS ή φπσο
απαηηείηαη απφ ην εθαξκνζηέν δίθαην ή ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο.
Δθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α, ε IBM ζα δηαηεξεί θαη ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
ειεθηξνληθήο πξνβνιήο δεδνκέλσλ ειηθίαο 0 - 14 εκεξψλ, κέζσ εξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ηνπ Internet. Μεηά ηελ παξέιεπζε 14 εκέξσλ, ηα δεδνκέλα δηαγξάθνληαη.
Γηα ηα αθφινπζα πξσηφθνιια, ηα νπνία απαηηνχλ ηελ παξαιαβή ("pick up") δεδνκέλσλ, ηα δεδνκέλα
είλαη δηαζέζηκα γηα παξαιαβή γηα κηα πεξίνδν 5 εκεξψλ. Πξφθεηηαη γηα ηα πξσηφθνιια FTP, SFTP, FTPS
θαη OFTP2.
ε θακία πεξίπησζε ην IBM SaaS δελ πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία (νχηε δηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία)
δεδνκέλσλ απνδεκηψζεσλ γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ή άιισλ πιεξνθνξηψλ πγείαο, νη νπνίεο
ιακβάλνληαη απφ ηνλ Πειάηε ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, απφ κε ηππνπνηεκέλεο κνξθέο (ή κε
ηππνπνηεκέλν πεξηερφκελν δεδνκέλσλ) ζε ηππνπνηεκέλα ζηνηρεία ή ζπλαιιαγέο (ή αληηζηξφθσο).
Σν IBM SaaS κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε κεηάδνζε Πεξηερνκέλνπ απφ, πξνο ή κέζσ ζπζηεκάησλ ή
δηθηχσλ ηξίησλ, φπσο π.ρ. ην Internet θαη άιιεο Τπεξεζίεο Γηαζχλδεζεο, επί ησλ νπνίσλ ε IBM δελ
αζθεί έιεγρν θαη γηα ηηο νπνίεο ε IBM δελ θέξεη επζχλε. Η IBM δελ δειψλεη νχηε εγγπάηαη φηη ην
Πεξηερφκελν πνπ θζάλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ IBM SaaS έρεη αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ απνζηνιέα ησλ
Γεδνκέλσλ σο εκπηζηεπηηθφ, ή φηη ην Πεξηερφκελν πνπ κεηαδίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο IBM SaaS ζα
αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ παξαιήπηε σο εκπηζηεπηηθφ. Καηά ζπλέπεηα, ν Πειάηεο πξέπεη λα
θξππηνγξαθεί ην Πεξηερφκελν εάλ ζέιεη λα κελ είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε ή απνθσδηθνπνίεζή ηνπ ζην
πεξηβάιινλ ηνπ IBM SaaS θαη θαηά ηε κεηάδνζή ηνπ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο IBM θαη άιισλ δηθηχσλ
ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Τπεξεζηψλ Γηαζχλδεζεο. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο, θαη
αλαιακβάλεη ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο, γηα ηελ επηινγή ησλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ κέζσλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί γηα ηε κεηάδνζε Πεξηερνκέλνπ κέζσ ησλ δηθηχσλ ηεο IBM θαη ηξίησλ πξνκεζεπηψλ. Η IBM
πξέπεη λα εγθξίλεη νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ
ζηελ IBM (θαη ηε ιήςε δεδνκέλσλ απφ ηελ ΙΒΜ). Δάλ γηα ην IBM SaaS απαηηείηαη κηα ζχλδεζε
εμνπιηζκνχ ηνπ Πειάηε κε εμνπιηζκφ ηεο IBM (ρξεζηκνπνηψληαο ζπζθεπέο ή ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ
θνηλψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο), ν ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ πνπ παξέρνληαη
(θαη ρξεζηκνπνηνχληαη) απφ ηνλ Πειάηε πξέπεη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ IBM. Η IBM έρεη ην απνθιεηζηηθφ
δηθαίσκα λα επηιέμεη ην δηθφ ηεο εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ θαη ηνπο δηθνχο ηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ
επηθνηλσλίαο γηα ηελ παξνρή ηνπ IBM SaaS. Δθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ έγγξαθν, ν Πειάηεο
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγαξηαζκνχ ππεξεζηψλ Internet θαη ηε ζχλδεζε γηα
ηελ πξφζβαζε ζην IBM SaaS.

9.2

Ο Πειάηεο ζα θάλεη ηα εμήο (θαη, εάλ απαηηείηαη, ζα δεηά από ηνπο πλεξγάηεο ηνπ λα
θάλνπλ ην ίδην):
α.

Θα εμαζθαιίδεη επαξθή αζθάιεηα γηα ηηο ζρεηηθέο εθαξκνγέο, πιηθφ εμνπιηζκφ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ θαηάιιεισλ ηεηρψλ αζθαιείαο
(firewalls) γηα ηελ απνηξνπή κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο), Γξακκαηνθηβψηηα θαη κεηαδφζεηο
δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε θαη ζα παξαθνινπζεί ηα ελ ιφγσ Γξακκαηνθηβψηηα θαη κεηαδφζεηο
δεδνκέλσλ.

β.

Θα εηδνπνηεί ηελ IBM γηα νπνηαδήπνηε ζθάικαηα ή απνηπρίεο επεμεξγαζίαο, κε ζπκβαηέο
κεηαδφζεηο δεδνκέλσλ, απνηπρίεο απνζηνιήο ή ιήςεο κεηαδφζεσλ δεδνκέλσλ ή αδπλακία
πξφζβαζεο ζε νπνηνδήπνηε Γξακκαηνθηβψηην.

γ.

Θα ειέγρεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα θξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα (φπνπ
ε ελ ιφγσ θξππηνγξάθεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ζπλδξνκή ηνπ Πειάηε γηα ιεηηνπξγηθά
ηκήκαηα θξππηνγξάθεζεο, εάλ δηαηίζεληαη, ζηα πιαίζηα ηνπ IBM SaaS) ζε πεξίπησζε πνπ
ππνρξενχηαη (ή επηζπκεί) ν Πειάηεο λα θαζηζηά αδχλαηε ηελ αλάγλσζε ή απνθσδηθνπνίεζε ησλ
δεδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ IBM SaaS.

δ.

Θα νξίδεη ηηο απαηηνχκελεο παξακέηξνπο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη κεηάδνζεο.
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9.3

ε.

Θα εμαζθαιίδεη φηη έρνπλ ιεθζεί ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ δεδνκέλσλ,
επεμεξγαζίαο θαη κεηάδνζεο.

ζη.

Θα δηαηεξεί επαξθή ππνζηεξηθηηθά δεδνκέλα, αξρεία θαη άιια πιηθά πνπ ζα παξέρνπλ ζηελ IBM ηε
δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ, αξρείσλ θαη άιισλ πιηθψλ (φπσο π.ρ. αξρεία
θάξηαο, αξρεία ηαηλίαο, αξρεία δίζθνπ θαη εθηππψζηκα απνηειέζκαηα) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
επαλεθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ην IBM SaaS,

δ.

Θα πινπνηήζεη ηηο απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο IBM θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε
ηελ IBM θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλψλ δνθηκψλ ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο IBM,

ε.

Γηα νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηνπ IBM SaaS γηα ην νπνίν ν Πειάηεο νθείιεη λα παξέρεη κηα
ιίζηα πλεξγαηψλ, ζα παξέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
(1)

Δπσλπκία θαη Γηεχζπλζε πλεξγάηε

(2)

Όλνκα θαη Αξηζκφ Σειεθψλνπ Τπεχζπλνπ Δπηθνηλσλίαο

(3)

Αξηζκφ Fax (εάλ είλαη δηαζέζηκνο)

(4)

Γηεχζπλζε e-mail

ζ.

Θα εμαζθαιίδεη ηελ επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα θαη ζα θνηλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζηελ θνηλφηεηα
ησλ πλεξγαηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο πεξηφδνπο δηελέξγεηαο δνθηκψλ, ηηο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ηνπ ή πξνο ην IBM SaaS,

η.

Θα παξέρεη δηαγξάκκαηα αξρηηεθηνληθήο ζπζηεκάησλ, αζθάιεηαο θαη επηθνηλσληψλ φηαλ απηά
δεηνχληαη εχινγα απφ ηελ IBM, θαη

ηα.

Θα εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ Πειάηε είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο φηαλ απηή
δεηείηαη εχινγα απφ ηελ IBM.

Ζ IBM δελ ζα θέξεη επζύλε γηα ηα εμήο:
α.

θάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ζε εμνπιηζκφ ή ινγηζκηθφ ηνπ Πειάηε ή νπνησλδήπνηε ηξίησλ,

β.

Σε κε αληαπφθξηζε ηνπ Πειάηε ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ κέξνπο ζε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία πνπ
κεηαδφζεθε ζηνλ (ή απφ ηνλ) Πειάηε,

γ.

Σελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ή ηελ απφδνζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο πλεξγάηεο ηνπ Πειάηε,

δ.

Γεδνκέλα πνπ δελ κεηαδφζεθαλ ζσζηά απφ ηνλ Πειάηε ή απφ πλεξγάηε ηνπ Πειάηε, ή

ε.

Σελ παξνρή νπνησλδήπνηε ππεξεζηψλ αληίζηξνθεο κεηάβαζεο (reverse migration) εάλ ε ΙΒΜ έρεη
θαηαγγείιεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο χκβαζεο.
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Όξνη Υξήζεο ηεο IBM
Μέξνο 2 - Όξνη πνπ Δκπίπηνπλ ζην Γίθαην θάζε Υώξαο
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
7.1 Απηόκαηε Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο
Το ακόλοσθο κείμενο ανηικαθιζηά ηην παράγραθο ποσ αρτίζει με "ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ ΤΔΤΟΙΑ
ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗ ΔΩΣ ΤΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ"":
Η IBM ζα αλαλεψλεη, έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο, ηε ιήμαζα Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS γηα
πεξίνδν ελφο έηνπο έλαληη ηεο ίδηαο ηηκήο θαη κε ηελ ίδην ζπρλφηεηα ηηκνιφγεζεο, εθφζνλ ε IBM ή ν
κεηαπσιεηήο ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ Πειάηε ιάβεη απφ ηνλ Πειάηε (1) κηα παξαγγειία
αλαλέσζεο (π.ρ. (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, εληνιή αγνξάο) πξηλ ηε ιήμε
ηεο ηξέρνπζαο Πεξηφδνπ πλδξνκήο ή (2) ηελ πιεξσκή, εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπ απφ ηνλ Πειάηε, ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ην IBM SaaS γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ηζρχνο.
ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ, ΒΡΑΕΗΛΗΑ, ΥΗΛΖ, ΚΟΛΟΜΒΗΑ, ΗΖΜΔΡΗΝΟ, ΜΔΞΗΚΟ, ΠΔΡΟΤ, ΟΤΡΟΤΓΟΤΑΖ, ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ
7.1 Απηόκαηε Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο
Γελ ηζρχεη γηα Γεκφζηνπο Φνξείο πνπ ππφθεηληαη ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα.
ΒΡΑΕΗΛΗΑ
7.1 Απηόκαηε Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο
Μεηά ηη δεύηερη παράγραθο προζηίθεηαι ηο ακόλοσθο κείμενο:
ην έγγξαθν ζπλαιιαγήο ζα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο κε
ηνλ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ ηζρχνπζα ηηκή θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν
αλαλέσζεο.
ΖΝΩΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ
7.1 Απηόκαηε Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο
Η ακόλοσθη πρόηαζη προζηίθεηαι ζηο ηέλος ηης παραγράθοσ ποσ αρτίζει με "ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ
ΤΔΤΟΙΑ ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗ ΔΩΣ ΤΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" ζηο άρθρο 7.1 Ασηόμαηη Ανανέωζη
Περιόδοσ Σσνδρομής:
Ο ΠΔΛΑΣΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΔΡΜΑΣΗΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΟΤ IBM SaaS ΜΔΣΑ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ
ΑΡΥΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΤΝΓΡΟΜΖ ΜΔ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΔΝΟ ΜΖΝΖΟ, ΔΗΣΔ ΑΜΔΑ
ΣΖΝ IBM ΔΗΣΔ ΜΔΩ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΩΛΖΣΖ ΣΖ IBM ΠΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ,
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΔΑΝ Ζ IBM ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΛΑΒΔΗ ΣΖΝ ΔΓΓΡΑΦΖ
ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ (π.ρ. π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή
παξαγγειίαο, εληνιή αγνξάο) ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΝΔΩΖ ΣΖ ΛΖΓΟΤΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ
ΤΝΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ ΣΟ IBM SaaS. Δ ΣΔΣΟΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ
ΠΟΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΠΗΣΡΑΦΔΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ.
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ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΑΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΗΡΖΝΗΚΟΤ
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΣΔ, ΜΠΟΤΣΑΝ ΚΑΗ ΝΔΠΑΛ
7.1 Απηόκαηε Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο
Το ακόλοσθο κείμενο προζηίθεηαι ζηο ηέλος ηης παραγράθοσ ποσ αρτίζει με "ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ
ΤΔΤΟΙΑ ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗ ΔΩΣ ΤΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" ζηο άρθρο 7.1 Ασηόμαηη Ανανέωζη
Περιόδοσ Σσνδρομής:
Η IBM ζα αλαλεψλεη, έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο, ηε ιήμαζα Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS γηα
πεξίνδν ελφο έηνπο έλαληη ηεο ίδηαο ηηκήο θαη κε ηελ ίδην ζπρλφηεηα ηηκνιφγεζεο, εθφζνλ ε IBM ή ν
κεηαπσιεηήο ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ Πειάηε ιάβεη απφ ηνλ Πειάηε (1) κηα παξαγγειία
αλαλέσζεο (π.ρ. (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, εληνιή αγνξάο) πξηλ ηε ιήμε
ηεο ηξέρνπζαο Πεξηφδνπ πλδξνκήο ή (2) ηελ πιεξσκή, εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπ απφ ηνλ Πειάηε, ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ην IBM SaaS γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ηζρχνο.
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΖ, ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΑΦΡΗΚΖ (EMEA)
ΜΠΑΥΡΔΪΝ, ΚΟΤΒΔΪΣ, ΟΜΑΝ, ΚΑΣΑΡ, ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ ΚΑΗ ΖΝΩΜΔΝΑ ΑΡΑΒΗΚΑ ΔΜΗΡΑΣΑ
7.1 Απηόκαηε Αλαλέωζε Πεξηόδνπ πλδξνκήο
Το ακόλοσθο κείμενο προζηίθεηαι ζηο ηέλος ηης παραγράθοσ ποσ αρτίζει με "ΔΑΝ Η IBM ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ
ΤΔΤΟΙΑ ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗ ΔΩΣ ΤΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ" ζηο άρθρο 7.1 Ασηόμαηη Ανανέωζη
Περιόδοσ Σσνδρομής:
Η IBM ζα αλαλεψλεη, έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο, ηε ιήμαζα Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS γηα
πεξίνδν ελφο έηνπο έλαληη ηεο ίδηαο ηηκήο θαη κε ηελ ίδην ζπρλφηεηα ηηκνιφγεζεο, εθφζνλ ε IBM ή ν
κεηαπσιεηήο ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ Πειάηε ιάβεη απφ ηνλ Πειάηε (1) κηα παξαγγειία
αλαλέσζεο (π.ρ. (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, εληνιή αγνξάο) πξηλ ηε ιήμε
ηεο ηξέρνπζαο Πεξηφδνπ πλδξνκήο ή (2) ηελ πιεξσκή, εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπ απφ ηνλ Πειάηε, ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ην IBM SaaS γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ηζρχνο.
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Όξνη Υξήζεο ηεο IBM – Πξνδηαγξαθέο IBM SaaS
Παξάξηεκα Α
Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ IBM SaaS
Σν IBM Sterling B2B Services – File Transfer Service (ην "IBM SaaS") είλαη κηα βαζηδφκελε ζηε λεθνυπνινγηζηηθή
(cloud computing) ιχζε SaaS (Software-as-a-Service) B2B πνπ επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα δηαρεηξηζηεί κία εληαία,
αζθαιή, αμηφπηζηε ζχλδεζε γηα ηε κεηάδνζε αξρείσλ ζηελ θνηλφηεηα πλεξγάησλ ηνπ. Αθνινπζεί κηα ιίζηα φισλ
ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ IBM SaaS. Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κφλν ηα ιεηηνπξγηθά
ηκήκαηα ηνπ IBM SaaS γηα ηα νπνία έρεη εγγξαθεί σο ζπλδξνκεηήο βάζεη ελφο Δγγξάθνπ πλαιιαγήο ή κηαο
ρσξηζηήο πεξηγξαθήο έξγνπ (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο) ή ηα νπνία παξέρνληαη σο
Καη' Απαίηεζε ή εμ απνζηάζεσο ππεξεζίεο (επίζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Υξήζεο).

1.

Βαζηθό IBM SaaS

1.1

Μεηαθνξά

1.2

α.

IBM Sterling B2B Services - File Transfer Service: παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κεγάισλ
Αξρείσλ απφ κεραλή ζε κεραλή ζε κηα επηιεγκέλε θνηλφηεηα ησλ πλεξγαηψλ ηνπ Πειάηε.

β.

IBM Sterling B2B Services - File Transfer Service - Processing: ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία
αλαθνξάο γηα ην ζπλνιηθφ φγθν δεδνκέλσλ ζε Gigabytes ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηνπ
IBM SaaS, φπσο κεηξάηαη ζε κεληαία βάζε.

Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο
α.

1.3

Γηαηήξεζε Γεδνκέλωλ
α.

1.4

2.

IBM Sterling B2B Services - File Transfer Service - Partner Support: ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή
ππνζηήξημεο γηα ηνπο πλεξγάηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ απφθξηζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπο
αλαθνξηθά κε ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξάο Αξρείσλ (File Transfer Service) θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
βαζκνχ επζχλεο γηα νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Μεηαθνξάο Αξρείσλ κε ζθνπφ ην
ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηεο ελ ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πειάηε. Η
IBM ζα παξέρεη ηελ ππνζηήξημε ζηνπο πλεξγάηεο κέζσ e-mail ή ηειεθψλνπ. Απηφ ην επίπεδν
ππνζηήξημεο είλαη επηπξφζζεην ζηε βαζηθή ππνζηήξημε πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 12.
IBM Sterling B2B Services - File Transfer Service - Extended Data Retention: ζπλίζηαηαη ζηελ
απνζήθεπζε Gigabytes δεδνκέλσλ γηα κηα πξνθαζνξηζκέλε, εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Η
θαηακέηξεζε ηεο πνζφηεηαο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

Άιιεο Τπεξεζίεο
α.

IBM Sterling B2B Services - File Transfer Service - File Compression: ζπλίζηαηαη ζηελ
απνζπκπίεζε ελφο Αξρείνπ πνπ έρεη ζπκπηεζηεί ζε κνξθή .zip θαη ζηε κεηέπεηηα κεηάδνζή ηνπ ζηνλ
Πειάηε ή ζε πλεξγάηε ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ή ζηε ζπκπίεζε ζε κνξθή .zip ελφο κε
ζπκπηεζκέλνπ Αξρείνπ θαη ζηε κεηέπεηηα κεηάδνζή ηνπ ζηνλ Πειάηε ή ζε πλεξγάηε ηνπ, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε.

β.

IBM Sterling B2B Services - File Transfer Service - File Encryption: ζπλίζηαηαη ζηελ
απνθξππηνγξάθεζε ελφο Αξρείνπ πνπ έρεη θξππηνγξαθεζεί κε ην PGP θαη ζηε κεηέπεηηα κεηάδνζή
ηνπ ζηνλ Πειάηε ή ζε πλεξγάηε ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ή ζηελ θξππηνγξάθεζε κε ην
PGP ελφο κε θξππηνγξαθεκέλνπ Αξρείνπ θαη ζηε κεηέπεηηα κεηάδνζή ηνπ ζηνλ Πειάηε ή ζε
πλεξγάηε ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

Τπεξεζίεο Πξνεηνηκαζίαο
α.

IBM Sterling B2B Services - File Transfer Service - Partner Set-up: ζπλίζηαηαη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλδέζεσλ κε ηνπο πλεξγάηεο κε ρξήζε ελφο απφ ηα ππνζηεξηδφκελα απφ ηελ
IBM πξσηφθνιια ζην IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM κηα ιίζηα πλεξγαηψλ.
Τπνρξεψζεηο ηεο IBM:
●
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Δπηθνηλσλία κε ηνλ Πειάηε γηα ηελ απφθηεζε ιίζηαο κε ηνπο πλεξγάηεο κε ηνπο νπνίνπο
ζέιεη λα πξαγκαηνπνηεί εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηψληαο ην IBM SaaS,
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●

Αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη νξηζκνχο ησλ ξφισλ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ, θαη θαηάξηηζε ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
πινπνίεζεο.

●

Τπνβνιή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο πλεξγάηεο ηνπ Πειάηε κε
ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ.
Οη πλεξγάηεο κε ηνπο νπνίνπο ε IBM δελ ήηαλ ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη ζα αλαθεξζνχλ
ζηνλ Πειάηε, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην πλεξγάηε
θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
πξνεηνηκαζίεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ πλεξγάηε.

●

Πξαγκαηνπνίεζε δχν (2) απφπεηξσλ επηθνηλσλίαο κε θάζε έλαλ απφ ηνπο πλεξγάηεο ηνπ
Πειάηε κέζσ email, fax ή ηειεθψλνπ. Γηα ηηο απφπεηξεο επηθνηλσλίαο πνπ απέηπραλ ή ζηηο
νπνίεο δελ απνθξίζεθαλ νη πλεξγάηεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία (1) επαθφινπζε θιήζε γηα
ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο.

●

Γηελέξγεηα δνθηκψλ ην πνιχ ηέζζεξηο (4) θνξέο κε θάζε πλεξγάηε θαη ζπλεξγαζία κε ην
πλεξγάηε γηα ηελ επίιπζε γεληθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην IBM SaaS,

●

Γεκηνπξγία πηζηνπνηεηηθνχ AS2 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, εάλ απαηηείηαη.

●

Γεκηνπξγία νλφκαηνο AS2 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, εάλ απαηηείηαη, θαη

●

Απφδνζε δηεχζπλζεο IP ζηνλ παξερφκελν απφ ηνλ Πειάηε ηνκέα (domain).

εκαληηθό: 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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