Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για ςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Services Procurement 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 αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιύπηνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο γηα πγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Emptoris Services Procurement on Cloud

●

IBM Emptoris Services Procurement on Cloud for Non-Production Environment

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

Πεξίπησζε Υξήζεο (Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη ε 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.

β.

Δθαηνκκύξην Μνλάδεο Μεηαηξνπήο Γαπαλώλ (Million Spend Conversion Units - MSCU) είλαη κηα
κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Μηα Μνλάδα Μεηαηξνπήο
Γαπάλεο είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πνζνύ κηαο Γαπάλεο ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε από ην
ρξεζηκνπνηνύκελν λόκηζκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ IBM SaaS. Σα πνζά
Γαπαλώλ πνπ εθθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν λόκηζκα πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζε κνλάδεο MSCU
ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα κεηαηξνπήο πνπ παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.ibm.com/software/licensing/conversion_unit_table. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή
δηθαηώκαηα γηα ηνλ αξηζκό κνλάδσλ MSCU πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ Γαπαλώλ ηηο
νπνίεο επεμεξγάδεηαη ή δηαρεηξίδεηαη ην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε. Γηα ην ζθνπό ησλ
δηθαησκάησλ επί Δθαηνκκπξίσλ Μνλάδσλ Μεηαηξνπήο Γαπαλώλ ηνπ SaaS, Γαπάλε (Spend) είλαη
ην ζπλνιηθό πνζό πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ εθηόο θαηαιόγνπ ή έκκεζσλ
ππεξεζηώλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά, ε πξνζσξηλή εξγαζία, ε εξγαζία από κε
κόληκν πξνζσπηθό, νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, νη λνκηθέο ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο κάξθεηηλγθ, νη
ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, νη εθηππσηηθέο ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ αλαηέζεθαλ ζε ηξίηνπο.
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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 κε πιήξνπο κήλα
αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξώλεηαη από ηελ ΙΒΜ όηη ε πξόζβαζή
ηνπ ζηελ πξνζθνξά IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.

3.3

Υπεώζειρ Τπέπβαζηρ
Σν IBM SaaS ζα παξαθνινπζεί ηνλ ρξεζηκνπνηνύκελν αξηζκό Δθαηνκκπξίσλ Μνλάδσλ Μεηαηξνπήο
Γαπαλώλ. Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε από ηνλ Πειάηε ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ Δθαηνκκπξίσλ Μνλάδσλ
Μεηαηξνπήο Γαπαλώλ πνπ δηθαηνύηαη βάζεη ηεο Απόδεημεο Γηθαηώκαηνο ή ηνπ Δγγξάθνπ πλαιιαγήο
ηνπ, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγείηαη γηα ηελ ππέξβαζε ζύκθσλα κε ηηο ρξεώζεηο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζηελ αληίζηνηρε Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο.

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 ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα
δηαθόςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερνύο ηηκνιόγεζεο, ν Πειάηεο πξέπεη λα
παξάζρεη ζηελ IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθύξσζε ηνπ IBM
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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 ζηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή
πξνζθνξά.
ηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα παξέρνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε:
http://www-01.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

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 δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξνζζεθώλ ή επεθηάζεσλ ηεο πξνζθνξάο IBM
SaaS κε ηε ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ API (application programming interfaces). Ο Πειάηεο δελ είλαη
εμνπζηνδνηεκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο πξνζθνξάο IBM SaaS γηα νπνηνλδήπνηε
άιιν ζθνπό ρσξίο λα έρεη απνθηήζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο ζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο.

7.2

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.

7.3

ςνηονιζμένερ Δνημεπώζειρ
Παξά ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηνπο όξνπο πεξί Δλεκεξώζεσλ, όπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 4 ησλ Γεληθώλ
Όξσλ, ε IBM θαη ν Πειάηεο ζα ζπλεξγάδνληαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ρξόλνπ εγθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ
ζεκαληηθώλ Δλεκεξώζεσλ.
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Όποι Υπήζηρ ηηρ IBM
Μέπορ 2 - Όποι πος Δμπίπηοςν ζηο Γίκαιο κάθε Υώπαρ
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 either a
one year term or the same duration as the original term, 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 either a
one year term or the same duration as the original term, 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 either a
one year term or the same duration as the original term, 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
1.

Λειηοςπγίερ και Λειηοςπγικά Σμήμαηα
Σν Services Procurement on Cloud παξέρεη κηα πιαηθόξκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ελόο
νξγαληζκνύ λα εξγάδνληαη κε ηελ θνηλόηεηα ησλ πξνκεζεπηώλ ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη ηε δηαδηθαζία
ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ, λα δηαρεηξίδνληαη ηε δηαδηθαζία
ππνβνιήο εληνιώλ εξγαζηώλ, λα παξαθνινπζνύλ θαη λα θαηαλέκνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζε θέληξα θόζηνπο,
λα παξαθνινπζνύλ ηηο ππεξεζίεο απηέο κέζσ απνδείμεσλ θαη θύιισλ θαηαγξαθήο εξγαζηώλ, θαη λα
ιακβάλνπλ θαη λα εγθξίλνπλ ηηκνιόγηα γηα εμόθιεζε γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Οη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο
ξνώλ θαη εληνιώλ εξγαζηώλ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ειέγρνπλ θαη λα δηαηεξνύλ ηε ζπκκόξθσζε
νιόθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνύ κε ηηο θαζνξηζκέλεο ηηκέο θαη δαπάλεο, ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο
νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο.

2.

IBM Emptoris Services Procurement on Cloud
Master Agreements – Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπληάμνπλ Κύξηεο πκβάζεηο (Master Agreements)
ζηελ εθαξκνγή νη νπνίεο πεξηέρνπλ πίλαθεο ηηκώλ θαη όξνπο πιεξσκήο. ηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα
παξαθνινπζνύληαη νη δαπάλεο θαη λα ειέγρεηαη ε ζπκκόξθσζή ηνπο κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο
ησλ ελ ιόγσ ζπκβάζεσλ ζε νιόθιεξν ηνλ νξγαληζκό θαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο ηζρύνπλ νη
ελ ιόγσ ζπκβάζεηο.
Projects – Λεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο έξγσλ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα παξαθνινπζνύλ θαη λα
θαηαλέκνπλ πόξνπο ζε έξγα. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηε γεληθή θαηάζηαζε θαη ηηο
επηπηώζεηο πνιιαπιώλ παξαγγειηώλ θαη αηηήζεσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ελόο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
Requests – Η ελόηεηα δηαρείξηζεο αηηήζεσλ θαη πξνζθνξώλ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκνζηεύνπλ
αηηήζεηο ζηελ θνηλόηεηα ησλ πξνκεζεπηώλ θαη λα ιακβάλνπλ αληίζηνηρεο πξνζθνξέο πνπ ηνπο
επηηξέπνπλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ππεξεζηώλ πνπ
βαζίδνληαη ζε πξνζσξηλή εξγαζία ή ζηελ παξάδνζε εκπνξεπκάησλ. Οη δπλαηόηεηεο θαζνξηζκνύ
θαλόλσλ έγθξηζεο θαη πξνκήζεηαο εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκόξθσζε όισλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ αηηήζεσλ κε
ηηο πνιηηηθέο πξνκήζεηαο ηνπ νξγαληζκνύ.
Orders – Παξέρεη δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο παξαγγειηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππνζηήξημε ξνώλ
εξγαζηώλ έγθξηζεο γηα ηελ πξνκήζεηα βάζεη παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ θαη βάζεη πξνζσξηλήο εξγαζίαο
νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δηαρεηξίδνληαη απιέο θαη αλνηρηέο παξαγγειίεο πνπ κπνξνύλ λα
αλαηεζνύλ απεπζείαο ζε έλαλ πξνηηκώκελν πξνκεζεπηή ή αληαγσληζηηθά κέζσ κηαο επηιεγκέλεο
πξνζθνξάο. Δπίζεο παξέρνληαη δπλαηόηεηεο αιιαγήο παξαγγειηώλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε αιιαγώλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό, ζηηο πξνδηαγξαθέο ή ζην εύξνο κηαο παξαγγειίαο.
Time and Expense – Παξέρεη ζε εξγνιάβνπο πνπ εξγάδνληαη κε ζύκβαζε πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ ηε
δπλαηόηεηα λα θαηαρσξήζνπλ ηηο ώξεο εξγαζίαο θαη ηηο δαπάλεο ηνπο, νη νπνίεο ειέγρνληαη κε βάζε ηηο
ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλεο ηηκέο.
Invoices – Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ έγθξηζε ηηκνινγίσλ γηα όιεο ηηο ρξεώζηκεο θαη δεδνπιεπκέλεο
ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ από ηνλ πξνκεζεπηή, καδί κε ηνπο ηζρύνληεο θόξνπο.
Suppliers – Δπηηξέπεη ηε δηαρείξηζε πξνκεζεπηώλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο πξνκεζεπηέο
θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο.
System Administration – Γηαρεηξηζηηθή ελόηεηα πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε πξνηύπσλ, θαλόλσλ
έγθξηζεο, νξγαλσηηθώλ πνιηηηθώλ, αζθάιεηαο, εμνπζηνδνηήζεσλ βάζεη ξόισλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ
ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε δηαθνξεηηθώλ ξνώλ δηαδηθαζηώλ.
Security – Δπηηξέπεη ηε ρξήζε ιεηηνπξγηώλ αζθάιεηαο βάζεη ξόισλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δπλαηνηήησλ
πξόζβαζεο θαη πξνβνιήο πιεξνθνξηώλ ησλ ρξεζηώλ.
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ημανηικό: Οη παξόληεο Όξνη Υξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ησλ παξόλησλ Όξσλ Υξήζεο ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ
αγγιηθνύ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθό θείκελν ππεξηζρύεη. Δάλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ έρεηε πξόζβαζε ζην αγγιηθό θείκελν, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ
ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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