Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud
Οη Οξνη Υξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ 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/.
Η πιήξεο ζπκθσλία κεηαμύ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ απνηειείηαη από ηε Γηεζλή ύκβαζε Passport
Advantage ηεο IBM, ηε Γηεζλή ύκβαζε Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηε Γηεζλή ύκβαζε ηεο IBM γηα
Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (ε "ύκβαζε"), θαη ηνπο Όξνπο Υξήζεο. ε
πεξίπησζε πνπ πξνθύπηεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ Γεληθώλ Όξσλ θαη ησλ παξόλησλ Όξσλ γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS, νη παξόληεο Όξνη γηα πγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS ζα θαηηζρύνπλ ησλ Γεληθώλ Όξσλ.
Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κόλν αθνύ ν Πειάηεο απνδερζεί ηνπο Όξνπο Υξήζεο.
Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο Όξνπο Υξήζεο.
Παηώληαο έλα θνπκπί "Απνδνρή" ή "Απνδέρνκαη" κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ παξόλησλ Όξσλ γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS, απνδέρεζηε επίζεο ηνπο Γεληθνύο 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
Οη παξόληεο Όξνη Υξήζεο αθνξνύλ ζηηο αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS:

2.

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Read Only

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Qualification

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Qualification for Non-Production

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Evaluation

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Evaluation for Non-Production

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Classification

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Classification for Non-Production

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Development

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Development for Non-Production

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Risk Management

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud Supplier Risk Management for NonProduction

Μεηπικά ςζηήμαηα Υπέωζηρ
Σν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ηνπ (ησλ) αθόινπζνπ(-σλ) κεηξηθνύ(-ώλ) ζπζηήκαηνο(-άησλ) ρξέσζεο:
α.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο (Authorized User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο είλαη έλα κνλαδηθό πξόζσπν ζην νπνίν
έρεη ρνξεγεζεί άδεηα πξόζβαζεο ζην IBM SaaS. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη ρσξηζηά,
απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα θάζε Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ν νπνίνο απνθηά πξόζβαζε
ζηελ πξνζθνξά IBM SaaS κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελόο
πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελόο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε. Σν δηθαίσκα ρξήζεο πνπ
δηαζέηεη έλαο Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο είλαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δμνπζηνδνηεκέλν
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Υξήζηε θαη δελ επηηξέπεηαη ε θνηλή ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο νύηε κπνξεί λα νξηζηεί εθ λένπ άιινο
ρξήζηεο, παξά κόλν ζε πεξίπησζε κόληκεο κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ
Υξήζηε ζε θάπνην άιιν πξόζσπν.
β.

Πεξίπησζε Υξήζεο (Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

3.

Υπεώζειρ και Σιμολόγηζη

3.1

Δπιλογέρ Σιμολόγηζηρ
Σν πιεξσηέν πνζό γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο. Οη επηινγέο
ηηκνιόγεζεο γηα ηηο ρξεώζεηο ζπλδξνκήο ηνπ IBM SaaS είλαη νη εμήο:
α.

Πξνθαηαβνιηθή πιεξσκή πιήξνπο πνζνύ

β.

Μεληαίσο (εθ ησλ πζηέξσλ)

γ.

Σξηκεληαίσο (πξνθαηαβνιηθά)

δ.

Δηεζίσο (πξνθαηαβνιηθά)

Η θαζνξηζκέλε επηινγή ηηκνιόγεζεο ζα ηζρύεη γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ πνπ θαζνξίδεηαη
ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο. Σν πιεξσηέν πνζό αλά θύθιν ηηκνιόγεζεο
ζα βαζίδεηαη ζηελ εηήζηα ρξέσζε ζπλδξνκήο θαη ηνλ αξηζκό θύθισλ ηηκνιόγεζεο ζε έλα έηνο.

3.2

Υπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
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 ππνιεηπόκελεο εκέξεο ηνπ κήλα αξρίδνληαο από
ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξώλεηαη από ηελ ΙΒΜ όηη ε πξόζβαζή ηνπ ζηελ
πξνζθνξά IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

4.

Γημιοςπγία Λογαπιαζμού και Ππόζβαζη
Όηαλ νη Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS εγγξαθνύλ γηα ηελ απόθηεζε ινγαξηαζκνύ ("Λνγαξηαζκόο"), ε IBM ζα
παξάζρεη ζην Υξήζηε ηνπ IBM SaaS κηα ηαπηόηεηα Λνγαξηαζκνύ θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο. Ο
Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη όηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο
ηνπ Λνγαξηαζκνύ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο.
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη όηη θάζε Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS πξνζηαηεύεη ηελ ηαπηόηεηα
θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα ην Λνγαξηαζκό ηνπ θαη ειέγρεη ην πνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη πξόζβαζε
ζε έλα Λνγαξηαζκό Υξήζηε ηνπ IBM SaaS ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά IBM SaaS γηα
ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε.

5.

Ανανέωζη Πεπιόδος ςνδπομήρ

5.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη Πεπιόδος ςνδπομήρ
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ε αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο νξίδεηαη σο απηόκαηε, ν
Πειάηεο κπνξεί λα αλαλεώζεη ηελ Πεξίνδν πλδξνκήο ηνπ IBM SaaS πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο κε
έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε αλαλέσζεο (π.ρ. έληππν παξαγγειίαο, επηζηνιή παξαγγειίαο, παξαγγειία
αγνξάο), ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο.
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.

5.2

ςνεσόμενη Σιμολόγηζη
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο όηη ε
ηηκνιόγεζε ζα ζπλερίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο, ν Πειάηεο ζα εμαθνινπζεί λα έρεη
πξόζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS βάζεη ζπλερόκελεο
ηηκνιόγεζεο. Γηα λα δηαθόςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερνύο ηηκνιόγεζεο, ν
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Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηά ηελ
αθύξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθύξσζε ηεο πξόζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS, ν Πειάηεο
ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεώζεηο πξόζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε
ηζρύ ε αθύξσζε.

5.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη από ηον Πελάηη
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο όηη ε
ζπλδξνκή ηεξκαηίδεηαη κε ηε ιήμε ηεο, ηόηε ε πξνζθνξά IBM SaaS δελ ζα αλαλεσζεί ζην ηέινο ηεο
αξρηθήο Πεξηόδνπ πλδξνκήο. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο
Πεξηόδνπ 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 εθπξόζσπν
πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζηνλ κεηαπσιεηή ηνπ.

6.

Σεσνική Τποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ πλδξνκήο. Η
ελ ιόγσ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
ηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα παξέρνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε:
http://www.ibm.com/software/procurement-solutions/emptoris/support/.
ην δηθηπαθό ηόπν ηερληθήο ππνζηήξημεο πεξηγξάθεηαη επίζεο ε πξόζβαζε ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε
κέζσ e-mail θαη ηειεθώλνπ.

7.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

7.1

Γικηςακοί Σόποι ή Τπηπεζίερ Σπίηων
Δάλ ν Πειάηεο ή έλαο Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS κεηαδώζεη Πεξηερόκελν ζε έλα δηθηπαθό ηόπν ή άιιε
ππεξεζία ηξίηνπ πνπ δηαζπλδέεηαη κε ην IBM SaaS ή θαζίζηαηαη πξνζβάζηκε από ηελ πξνζθνξά IBM
SaaS, ηόηε ν Πειάηεο θαη ν Υξήζηεο ηνπ IBM SaaS παξέρνπλ ζηελ IBM ηελ απαηηνύκελε ζπλαίλεζε γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ κεηάδνζεο Πεξηερνκέλνπ. Ωζηόζν, ε ελ ιόγσ επηθνηλσλία είλαη
απνθιεηζηηθά κεηαμύ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηξίηνπ. Η IBM δελ παξέρεη
εγγπήζεηο θαη δελ πξνβαίλεη ζε δειώζεηο αλαθνξηθά κε ηέηνηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ,
θαη δελ ζα θέξεη επζύλε γηα ηέηνηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ.

7.2

Πεπιοπιζμόρ: Για ανάγνωζη μόνο
Δάλ ε πξνζθνξά IBM SaaS πξνζδηνξίδεηαη σο πξνζθνξά "Read Only" (γηα αλάγλσζε κόλν), ν Πειάηεο
επηηξέπεηαη κόλν λα απνθηά πξόζβαζε θαη λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζε ρώξνπο απνζήθεπζεο
(repositories), λα εθηειεί θαη λα εγθξίλεη εξγαζίεο απνδέζκεπζεο, λα ιακβάλεη πξνεηδνπνηήζεηο θηλδύλνπ,
λα εμεηάδεη θαη λα εθηειεί αλαθνξέο, θαη λα εμεηάδεη θαη λα απνθξίλεηαη ζε απνηηκήζεηο θάιπςεο
απαηηήζεσλ, αμηνινγήζεηο απόδνζεο θαη ελέξγεηεο αλάπηπμεο πξνκεζεπηώλ.

7.3

Για Υπήζη μόνο Δκηόρ Πεπιβάλλονηορ Παπαγωγήρ
Δάλ ε πξνζθνξά IBM SaaS πξνζδηνξίδεηαη σο "Non-Production" (Γηα ρξήζε κόλν Δθηόο Πεξηβάιινληνο
Παξαγσγήο), ηόηε ε πξνζθνξά IBM SaaS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζηα πιαίζηα ησλ κε
παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πειάηε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά,
δξαζηεξηόηεηεο δηελέξγεηαο δνθηκώλ, ξύζκηζεο απόδνζεο, δηάγλσζεο ζθαικάησλ, ζπγθξηηηθήο
αμηνιόγεζεο απόδνζεο (benchmarking), δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο (staging) θαη εμαζθάιηζεο πνηόηεηαο
ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξνζζεθώλ ή επεθηάζεσλ ηνπ IBM SaaS κε ηε
ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ API (application programming interfaces). Ο Πειάηεο δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο
λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ IBM SaaS γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό ρσξίο λα έρεη
απνθηήζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο ζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο.

7.4

ωπεςηικά Γικαιώμαηα – IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud
Οη Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ έλα δηθαίσκα Πεξίπησζεο Υξήζεο, θαζώο θαη επαξθή δηθαηώκαηα
Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ Υξεζηώλ ηνπ IBM SaaS IBM Emptoris Supplier
Lifecycle Management on Cloud.

7.5

Μη Απαιηούμενα Γικαιώμαηα Υπήζηρ
Οη Υξήζηεο-Γηαρεηξηζηέο (Administrative Users), νη αλώλπκνη ρξήζηεο θαη νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά IBM SaaS. Ο Πειάηεο δελ νθείιεη λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα
Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ γηα ηνπο Υξήζηεο-Γηαρεηξηζηέο ηνπ IBM SaaS.
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Υξήζηεο-δηαρεηξηζηήο (administrative user) είλαη θάπνηνο πνπ είλαη ππεύζπλνο κόλν γηα ηε
ηήξεζε/ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πξντόληνο. ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνληαη ε δεκηνπξγία/ελεκέξσζε πξνηύπσλ, εξσηεκαηνινγίσλ, βαζκνινγηθώλ πηλάθσλ,
ηύπσλ, πξνηύπσλ εηδνπνηήζεσλ θαη ν νξηζκόο αδεηώλ ρξεζηώλ, νξγαληζκώλ, πεγώλ δεδνκέλσλ,
νκάδσλ, ξόισλ, ξνώλ εξγαζηώλ, θαηεγνξηώλ θαη θύξησλ εγγξαθώλ πξνκεζεπηώλ.
Αλ έλαο ρξήζηεο-δηαρεηξηζηήο εθηειεί κε δηαρεηξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηόηε πξέπεη λα δηαζέηεη έλα
δηθαίσκα Δμνπζηνδνηεκέλνπ Υξήζηε.
Αλώλπκνο ρξήζηεο (anonymous user) είλαη έλαο ινγαξηαζκόο πνπ δελ επηηξέπεη ηε ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε
θαη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηνλ νξηζκό αδεηώλ γηα αλώλπκεο εξγαζίεο ζε ξνέο εξγαζηώλ.
Δμσηεξηθόο ρξήζηεο (external user) είλαη θάπνηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα εμσηεξηθό λνκηθό
πξόζσπν/πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντόληνο όπσο π.ρ.
πξνβνιή/ελεκέξσζε εθηηκήζεσλ, πξνβνιή/εθηέιεζε αμηνινγήζεσλ ή πξνβνιή/ζπκκεηνρή ζε
δξαζηεξηόηεηεο αλάπηπμεο. Ο Πειάηεο παξακέλεη ππεύζπλνο γηα ηηο ελέξγεηεο νπνηνπδήπνηε εμσηεξηθνύ
ρξήζηε πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί από ηνλ Πειάηε λα απνθηά πξόζβαζε ζηελ πξνζθνξά IBM SaaS.
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Όποι Υπήζηρ για ηο IBM SaaS
Μέπορ 2 – Όποι πος Δμπίπηοςν ζηο Γίκαιο κάθε Κπάηοςρ
Οη αθόινπζνη όξνη αληηθαζηζηνύλ ή ηξνπνπνηνύλ ηνπο αλαθεξόκελνπο όξνπο ζην Μέξνο 1. Όινη νη όξνη
ζην Μέξνο 1 πνπ δελ επεξεάδνληαη από απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο παξακέλνπλ σο έρνπλ θαη
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. Σν παξόλ Μέξνο 2 απνηειείηαη από ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο παξόληεο Όξνπο
Υξήζεο θαη νξγαλώλεηαη σο εμήο:
●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρώξεο ηεο Ακεξηθήο,

●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρώξεο ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνύ, θαη

●

Σξνπνπνηήζεηο γηα ρώξεο ηεο Δπξώπεο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο.

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑ ΥΩΡΔ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖ
ΜΠΔΛΗΕ, ΚΟΣΑ ΡΗΚΑ, ΓΟΜΗΝΗΚΑΝΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΔΛ ΑΛΒΑΓΟΡ, ΑΪΣΖ, ΟΝΓΟΤΡΑ, ΓΟΤΑΣΔΜΑΛΑ,
ΝΗΚΑΡΑΓΟΤΑ ΚΑΗ ΠΑΝΑΜΑ
5.1 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
5.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
Does not apply for Public Bodies who are subject to the applicable Public Sector Procurement
Legislation.
ΒΡΑΕΗΛΗΑ
5.1 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
5.1 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 5.1 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
5.1 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 5.1 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
5.1 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 5.1 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 για ηο IBM SaaS – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Λειηοςπγίερ και Λειηοςπγικά Σμήμαηα
Σν IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud είλαη κηα αξζξσηή, επεθηάζηκε ιύζε πνπ παξέρεη
ππνζηήξημε γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ δηαρείξηζεο πξνκεζεπηώλ. Σν Emptoris Supplier Lifecycle Management on
Cloud απνηειείηαη από βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ αθόινπζσλ πξόζζεησλ
πξνζθνξώλ: Supplier Qualification, Supplier Evaluation, Supplier Classification, Supplier Development θαη
Supplier Risk Management.
Σν IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management on Cloud πεξηιακβάλεη:

1.

Βαζικέρ Λειηοςπγίερ
Master Data – επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε κηαο ηεξαξρηθήο δνκήο πξνκεζεπηώλ, θαηεγνξηώλ, νξγαληζκώλ
θαη πεξηνρώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηαδηθαζίεο, αλαιύζεηο θαη αλαθνξέο ησλ δηαθόξσλ
επηρεηξεζηαθώλ ελνηήησλ.
SLM 360 – παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο κηαο ελόηεηαο αλαθνξηθά κε έλαλ πξνκεζεπηή, κηα θαηεγνξία,
έλαλ νξγαληζκό ή κηα πεξηνρή.
Persons – επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ επηθνηλσλίαο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ
ζπκκεηερόλησλ θαη ελδηαθεξόκελσλ πξνζώπσλ.
Users & User Groups – επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ θαη
ηελ νκαδνπνίεζε ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ ζε νκάδεο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρξεζηώλ.
Permissions – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ αδεηώλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ρξήζηεο ή νκάδεο ρξεζηώλ
αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζε αληηθείκελα δεδνκέλσλ, κελνύ θαη εξγαζίεο ζηελ εθαξκνγή.
Follow-Up Actions – επηηξέπεη ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο κηαο ελόηεηαο κε βάζε έλα άιιν
επηρεηξεζηαθό αληηθείκελν κηαο άιιεο ελόηεηαο θαη ηε δηαηήξεζε παξαπνκπώλ ζηηο επαθόινπζεο δξάζεηο
πνπ αλαπηύζζνληαη.

Μπνξεί επίζεο λα αγνξαζηεί νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκόο ησλ αθνινύζσλ:

2.

Supplier Qualification
Η ιεηηνπξγία Supplier Qualification παξέρεη έλα δνκεκέλν πιαίζην γηα όιεο ηηο απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο δεδνκέλσλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπληήξεζε
ηεο βάζεο πξνκεζεπηώλ ηνπ νξγαληζκνύ ζαο. Γηα ηελ θαιύηεξε εμαζθάιηζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο
αθξίβεηαο δεδνκέλσλ, νη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ
ηνπο. Μηα ζεηξά ιεηηνπξγηώλ, όπσο π.ρ. επέιηθηνη νξηζκνί Πξνθίι Πξνκεζεπηώλ (Supplier Profiles), ζε
ζπλδπαζκό κε πξνεγκέλεο δπλαηόηεηεο αλάιπζεο, δηεπθνιύλνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκό ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηώλ.
●

Supplier Registration – επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε εγγξαθώλ γηα λένπο
πξνκεζεπηέο, κηα δηαδηθαζία πνπ θαιύπηεη εγγξαθέο βάζεη πξνζθιήζεσλ, αλώλπκεο εγγξαθέο ή
εζσηεξηθέο ηαρείεο εγγξαθέο.

●

Supplier Clearing – δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο λέσλ εγγξαθώλ. Παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα
απνδνρήο ή απόξξηςεο εγγξαθώλ. ε πεξίπησζε απνδνρήο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα
εγγξαθή πξνκεζεπηή.

●

Supplier Assessment – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο αμηνινγήζεσλ γηα
πξνκεζεπηέο ή εζσηεξηθνύο ρξήζηεο κε ηελ παξνρή θαη ελεκέξσζε πιεξνθνξηώλ ζε
εξσηεκαηνιόγηα.

●

Supplier Master Data Update – δηαβίβαζε απαληήζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θύξησλ
δεδνκέλσλ ησλ πξνκεζεπηώλ.

●

Assessment Series – επηηξέπεη ηελ απηόκαηε θαη πεξηνδηθή δεκηνπξγία αμηνινγήζεσλ κέζσ κηαο
απηόκαηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο.
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3.

●

Answer Consequences – ην ζύζηεκα κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ επηζήκαλζε θξίζηκσλ
απαληήζεσλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζνρήο, θαζώο θαη γηα ηελ απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ ή
επαθόινπζσλ αμηνινγήζεσλ βάζεη απαληήζεσλ.

●

Requirement based Approval – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ απαηηήζεσλ θαη πηζαλώλ
θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ πνπ κεηξώληαη γηα έλαλ πξνκεζεπηή κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζε
απνηηκήζεηο.

●

Research and Comparison – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο αμηνινγήζεσλ κε βάζε ηηο
απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο πξνκεζεπηώλ κε βάζε ηηο
απαληήζεηο ηνπο ζε εξσηήζεηο.

●

Question Pool – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο όισλ ησλ θεθαιαίσλ θαη εξσηήζεσλ
(δηαθόξσλ εηδώλ δεδνκέλσλ όπσο θείκελν, αξηζκεηηθέο ηηκέο, εκεξνκελίεο, εξσηήζεηο πνιιαπιήο
επηινγήο, επηινγέο ελόηεηαο, πξνζαξηήκαηα) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εξσηεκαηνιόγηα ζε έλαλ
θεληξηθό ρώξν απνζήθεπζεο.

●

Questionnaire Design – επηηξέπεη ην ζρεδηαζκό πνιιαπιώλ επέιηθησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη
παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα πεξηνξηζηεί ε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ή ηξνπνπνίεζεο νξηζκέλσλ
θεθαιαίσλ ή εξσηήζεσλ ζε εζσηεξηθνύο ρξήζηεο κόλν.

●

Multi-Lingual – ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο δηεζλνύο βάζεο πξνκεζεπηώλ.

●

Notifications – παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα απνζηνιήο πξνζθιήζεσλ θαη ππελζπκίζεσλ κέζσ e-mail
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο.

●

Task Lists – εμαηνκηθεπκέλεο ιίζηεο εξγαζηώλ κε πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο.

●

Workflow and Type Support – δηαδηθαζίεο δηαθξίβσζεο πνπ βαζίδνληαη ζε κηα κεραλή ξνώλ
εξγαζηώλ (workflow engine). Η ππνζηήξημε ηύπσλ (types) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηαθόξσλ
εηδώλ δηαδηθαζηώλ εγγξαθήο θαη απνηίκεζεο κε δηαθνξεηηθέο ξνέο εξγαζηώλ θαη ζύλνια
εηδνπνηήζεσλ.

Supplier Evaluation
Η ιεηηνπξγία Supplier Evaluation παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο απόδνζεο ησλ
πξνκεζεπηώλ ζαο. Δπηηξέπεη ηελ έγθαηξε αληαπόθξηζε ζε νπνηεζδήπνηε αδπλακίεο ησλ πξνκεζεπηώλ
θαη ηελ θαιιηέξγεηα θαη ελίζρπζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπο πιενλεθηεκάησλ.
●

Performance Evaluation – επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε δηαιεηηνπξγηθώλ αμηνινγήζεσλ
απόδνζεο πξνκεζεπηώλ αλά θαηεγνξία ή/θαη νξγαληζκό ζε κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν
βάζεη ελόο βαζκνινγηθνύ πίλαθα (scorecard).

●

Reverse Evaluation – επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε απην-αμηνινγήζεσλ πξνκεζεπηώλ
αλά θαηεγνξία ή/θαη νξγαληζκό ζε κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν βάζεη ελόο βαζκνινγηθνύ
πίλαθα (scorecard).

●

Single/Multiple Evaluators – αμηνιόγεζε θξηηεξίσλ από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο εηδηθνύο κε ηε
δπλαηόηεηα απόδνζεο δηαθνξεηηθήο "βαξύηεηαο" ζηελ θξίζε θάζε εηδηθνύ.

●

Coordination – παξέρεη ζηνλ ππεύζπλν κηαο αμηνιόγεζεο ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ ζπληνληζηώλ αληί
γηα αμηνινγεηώλ. ηνπο ζπληνληζηέο αλαηίζεηαη ε επηινγή αμηνινγεηώλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ
ηνπο δόζεθαλ.

●

Role Support – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ ξόισλ γηα νξηζκέλα θξηηήξηα ζε έλα βαζκνινγηθό
πίλαθα κε ζθνπό ηελ απινπνίεζε ηνπ νξηζκνύ θξηηεξίσλ γηα αμηνινγεηέο από ηνλ ππεύζπλν κηαο
αμηνιόγεζεο.

●

Automatic Answering – νη απαληήζεηο γηα έλα θξηηήξην κπνξνύλ λα αληιεζνύλ από
απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο από εμσηεξηθέο πεγέο (αληηθεηκεληθά ζηνηρεία).

●

Evaluation Series – επηηξέπεη ηελ απηόκαηε θαη πεξηνδηθή δεκηνπξγία αμηνινγήζεσλ κέζσ κηαο
απηόκαηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο.

●

Evaluation Release – παξέρεη ζε έλα θαζνξηζκέλν ζύλνιν ρξεζηώλ ηελ επηινγή λα κειεηήζνπλ ηα
απνηειέζκαηα κηαο αμηνιόγεζεο, λα ηα επηζηξέςνπλ γηα δηνξζώζεηο ή λα ηα απνδεζκεύζνπλ γηα
ζθνπνύο αλάιπζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ.

●

Dependent Scorecards – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο βαζκνινγηθώλ πηλάθσλ θαη θαηά
ζπλέπεηα ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο απνηειεζκάησλ αμηνινγήζεσλ απόδνζεο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα
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βαζκνινγηθό πίλαθα γηα ηελ παξνρή απαληήζεσλ ζηα θξηηήξηα αμηνινγήζεσλ απόδνζεο πνπ
βαζίδνληαη ζε θάπνηνλ άιιν βαζκνινγηθό πίλαθα.

4.

●

Strategic Importance – επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε αμηνινγήζεσλ ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο, επηηξέπνληαο έηζη ηελ αμηνιόγεζε ηεο κειινληηθήο ζεκαζίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε βάζε
κηα απινπνηεκέλε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη έλα βαζκνινγηθό πίλαθα.

●

Analysis and Reporting – επηηξέπεη ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλαδήηεζε απνδεζκεπκέλσλ
αμηνινγήζεσλ απόδνζεο θαη αμηνινγήζεσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Παξέρεη ζην ρξήζηε ηε
δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ πνπ παξέρνπλ αλαιπηηθέο πξνβνιέο ή ζπγθξίζεηο
αμηνινγήζεσλ απόδνζεο.

●

Criterion Pool – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο όισλ ησλ θεθαιαίσλ θαη θξηηεξίσλ
(δηαθόξσλ εηδώλ δεδνκέλσλ όπσο θείκελν, αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη θξηηήξηα πνιιαπιήο επηινγήο)
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε βαζκνινγηθνύο πίλαθεο ζε έλαλ θεληξηθό ρώξν απνζήθεπζεο.

●

Scorecard Design – επηηξέπεη ηνλ νξηζκό δηαθνξεηηθώλ επέιηθησλ βαζκνινγηθώλ πηλάθσλ
παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ εηδηθήο βαξύηεηαο ζε επίπεδν θεθαιαίσλ θαη θξηηεξίσλ.

●

Multi-Lingual – ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία βαζκνινγηθώλ πηλάθσλ ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο δηεζλνύο βάζεο ρξεζηώλ.

●

Notifications – παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα απνζηνιήο πξνζθιήζεσλ θαη ππελζπκίζεσλ κέζσ e-mail
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο.

●

Task Lists – εμαηνκηθεπκέλεο ιίζηεο εξγαζηώλ κε πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο.

●

Workflow and Type Support – δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε κηα κεραλή ξνώλ
εξγαζηώλ (workflow engine). Η ππνζηήξημε ηύπσλ (types) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηαθόξσλ
εηδώλ δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο απόδνζεο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο κε δηαθνξεηηθέο ξνέο
εξγαζηώλ θαη ζύλνια εηδνπνηήζεσλ.

Supplier Classification
Η ιεηηνπξγία Supplier Classification νξγαλώλεη θαη θαηεγνξηνπνηεί ππάξρνληεο θαη ππνςήθηνπο
πξνκεζεπηέο ζε θαηεγνξίεο ππεξεζηώλ κε βάζε ζεκαληηθνύο δείθηεο όπσο π.ρ. απνηειέζκαηα
αμηνινγήζεσλ πξνκεζεπηώλ θαη βαζκνινγήζεηο ζηξαηεγηθήο αμίαο. Η ελ ιόγσ θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα σο βάζε γηα ηελ ελεξγή αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
πξνκεζεπηώλ.

5.

●

Supplier Segmentation – επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε θαηεγνξηνπνηήζεσλ
πξνκεζεπηώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηάηαμεο ελόο πξνκεζεπηή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο
θαηεγνξηώλ ή/θαη νξγαληζκώλ.

●

Current Results – θαηεγνξηνπνηήζεηο ελεξγώλ πξνκεζεπηώλ όπνπ εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα
θαηάηαμε ελόο πξνκεζεπηή ζην θαζνξηζκέλν εύξνο.

●

Analysis and Reporting – επηηξέπεη ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλαδήηεζε θαηεγνξηνπνηήζεσλ ελεξγώλ
πξνκεζεπηώλ. Παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ πνπ παξέρνπλ
απνηειέζκαηα θαηάηαμεο πξνκεζεπηώλ.

●

Standardized Strategies – παξέρεη γηα θάζε θαηεγνξία ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ ζηξαηεγηθώλ
αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε πεξαηηέξσ δξάζεσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή.

●

Multi-Lingual – ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία βαζκνινγηθώλ πηλάθσλ ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο δηεζλνύο βάζεο ρξεζηώλ.

●

Task Lists – εμαηνκηθεπκέλεο ιίζηεο εξγαζηώλ κε πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο.

●

Workflow and Type Support – δηαδηθαζίεο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε κηα κεραλή ξνώλ
εξγαζηώλ (workflow engine). Η ππνζηήξημε ηύπσλ (types) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηαθόξσλ
εηδώλ δηαδηθαζηώλ θαηεγνξηνπνίεζεο κε δηαθνξεηηθέο ξνέο εξγαζηώλ.

Supplier Development
Η ιεηηνπξγία Supplier Development επηηξέπεη ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ελεξγεηώλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ζε έξγα βειηηζηνπνίεζεο. Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ ησλ ζηόρσλ αλάπηπμεο
γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, θαζνξηζκνύ εκεξνκεληώλ θαη ππνρξεώζεσλ θαη ειέγρνπ ηεο πξνόδνπ κε ηε
ρξήζε ελόο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο δηαβάζκηζεο απζηεξόηεηαο.
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6.

●

Development Actions – επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ελεξγεηώλ κε ζπγθεθξηκέλν εύξνο
θαη εζηίαζε (πξνκεζεπηέο, θαηεγνξίεο, νξγαληζκνί ή/θαη πεξηνρέο) θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη
πξαγκαηηθώλ σξώλ εθηέιεζήο ηνπο.

●

Tasks Support – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαηάηκεζεο κηαο ελέξγεηαο ζε κηθξόηεξεο εξγαζίεο πνπ
κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρξήζηεο γηα εθηέιεζε.

●

Task Execution – παξέρεη ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο
εξγαζηώλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ.

●

Projects and Work Packages – επηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε ελεξγεηώλ ζε έξγα θαη παθέηα
εξγαζηώλ επηηξέπνληαο έηζη ηελ παξνρή κηαο θαιύηεξεο επηζθόπεζεο όισλ ησλ ελεξγεηώλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.

●

Analysis and Reporting – επηηξέπεη ηελ πξνβνιή θαη αλαδήηεζε δεκνζηεπκέλσλ έξγσλ θαη
ελεξγεηώλ. Παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ πνπ παξέρνπλ αλαιπηηθέο
πξνβνιέο έξγσλ.

●

Standard Actions – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξνθαζνξηζκέλσλ ελεξγεηώλ θαη
εξγαζηώλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πξόηππα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ελεξγεηώλ.

●

Notifications – παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα απνζηνιήο πξνζθιήζεσλ θαη ππελζπκίζεσλ κέζσ e-mail
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο.

●

Task Lists – εμαηνκηθεπκέλεο ιίζηεο εξγαζηώλ κε πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο.

●

Workflow and Type Support – δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη ζε κηα κεραλή ξνώλ
εξγαζηώλ (workflow engine). Η ππνζηήξημε ηύπσλ (types) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηαθόξσλ
εηδώλ δηαδηθαζηώλ ελεξγεηώλ κε δηαθνξεηηθέο ξνέο εξγαζηώλ θαη ζύλνια εηδνπνηήζεσλ.

Supplier Risk Management
Η ιεηηνπξγία Supplier Risk Management επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε κηαο δνκεκέλεο θαη νιηζηηθήο δηαδηθαζίαο
γηα ηελ αλαγλώξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηίκεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνκεζεπηή. Οινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίεο αλάιπζεο θαη
δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ, ζε ζπλδπαζκό κε έλα ζύζηεκα απηόκαηεο πξώηκεο πξνεηδνπνίεζεο, ζαο
επηηξέπνπλ λα εληνπίδεηε θαη λα παξαθνινπζείηε δπλεηηθνύο θηλδύλνπο θαη λα πξνβαίλεηε πξνιεπηηθά
ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηνπο ή ην κεηξηαζκό ησλ επηπηώζεώλ ηνπο.
●

Risk Assessment – επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε απνηηκήζεσλ θηλδύλσλ, εζηηαζκέλσλ
ζε πξνκεζεπηέο, θαηεγνξίεο, νξγαληζκνύο ή/θαη πεξηνρέο βάζεη ελόο βαζκνινγηθνύ πίλαθα
θηλδύλσλ.

●

Automatic Answering – νη απαληήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο κπνξνύλ λα
ελεκεξσζνύλ απηόκαηα κε ηε ρξήζε απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ από εμσηεξηθέο πεγέο
(αληηθεηκεληθά ζηνηρεία).

●

Risk Indicators – παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο εθηίκεζεο
θηλδύλσλ, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηνπο γεληθνύο δείθηεο "risk index" (δείθηεο θηλδύλνπ), "likelihood"
(πηζαλόηεηα) θαη "impact" (επηπηώζεηο).

●

Formula Support – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ππνινγηζκνύ γεληθώλ δεηθηώλ από ηνπο δείθηεο κηαο
απνηίκεζεο θηλδύλσλ κε ηε ρξήζε καζεκαηηθώλ ηύπσλ.

●

Current Results – θαηεγνξηνπνηήζεηο ελεξγώλ πξνκεζεπηώλ όπνπ εκθαλίδεηαη ε ηξέρνπζα
θαηάηαμε ελόο πξνκεζεπηή ζην θαζνξηζκέλν εύξνο.

●

Thresholds and Highlighting – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ ζηόρσλ θαη θαηώηεξα ή/θαη
αλώηεξα όξηα αλνρήο γηα δείθηεο (indicators) θαη γεληθνύο δείθηεο (indices). Σα απνηειέζκαηα
επηζεκαίλνληαη κε βάζε απηά ηα όξηα.

●

Analysis and Reporting – επηηξέπεη ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλαδήηεζε ελεξγώλ απνηηκήζεσλ
θηλδύλσλ. Παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ κε ηα απνηειέζκαηα
απνηηκήζεσλ θηλδύλσλ.

●

Indicator Pool – παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο όισλ ησλ δεηθηώλ (νη νπνίνη εθθξάδνληαη ζε
αξηζκεηηθέο ηηκέο ή απνηεινύλ δείθηεο πνιιαπιήο επηινγήο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πίλαθεο
βαζκνιόγεζεο θηλδύλσλ ζε έλαλ θεληξηθό ρώξν απνζήθεπζεο.

●

Scorecard Design – επηηξέπεη ηνλ νξηζκό δηαθνξεηηθώλ επέιηθησλ πηλάθσλ βαζκνιόγεζεο
θηλδύλσλ.
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●

Multi-Lingual – ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία βαζκνινγηθώλ πηλάθσλ ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο δηεζλνύο βάζεο ρξεζηώλ.

●

Task Lists – εμαηνκηθεπκέλεο ιίζηεο εξγαζηώλ κε πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο.

●

Workflow and Type Support – δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θηλδύλσλ πνπ βαζίδνληαη ζε κηα κεραλή
ξνώλ εξγαζηώλ (workflow engine). Η ππνζηήξημε ηύπσλ (types) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο
δηαθόξσλ εηδώλ δηαδηθαζηώλ απνηίκεζεο θηλδύλσλ κε δηαθνξεηηθέο ξνέο εξγαζηώλ.
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