IBM:n käyttöehdot – SaaS-tuotteita koskevat ehdot
IBM Emptoris Sourcing on Cloud
Käyttöehdot (ToU-ehdot) koostuvat tästä asiakirjasta IBM:n käyttöehdot – SaaS-tuotteita koskevat ehdot (SaaStuotteita koskevat ehdot) ja asiakirjasta IBM:n käyttöehdot – Yleiset ehdot (Yleiset ehdot), joka on saatavana
seuraavasta URL-osoitteesta: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Sopijapuolten välinen kokonaissopimus koostuu IBM:n kansainvälisestä Passport Advantage -sopimuksesta sekä
soveltuvuuden mukaan IBM:n kansainvälisestä Passport Advantage Express -sopimuksesta tai IBM:n
kansainvälisestä Valikoituja IBM Software as a Service (SaaS) -tuotteita koskevasta sopimuksesta (Sopimus) ja
ToU-ehdoista. Jos Yleisten ehtojen ja näiden SaaS-tuotteita koskevien ehtojen välillä on ristiriitoja, nämä SaaStuotteita koskevat ehdot ovat etusijalla Yleisiin ehtoihin nähden.
Asiakas saa käyttää IBM SaaS -tuotetta vasta hyväksyttyään ToU-ehdot. Asiakas hyväksyy ToU-ehdot tilaamalla
tai ottamalla käyttöön IBM SaaS -tuotteen. Yleisten ehtojen hyväksymistä merkitsee myös Hyväksy-painikkeen
napsauttaminen sen jälkeen, kun järjestelmä on esittänyt nämä SaaS-tuotteita koskevat ehdot.
JOS HENKILÖ HYVÄKSYY ToU-EHDOT ASIAKKAAN PUOLESTA, HÄN VAKUUTTAA JA TAKAA, ETTÄ
HÄNELLÄ ON TÄYDET VALTUUDET SITOUTTAA ASIAKAS ToU-EHTOIHIN. JOS HENKILÖ EI HYVÄKSY
ToU-EHTOJA TAI HÄNELTÄ PUUTTUVAT TÄYDET VALTUUDET SITOUTTAA ASIAKAS ToU-EHTOIHIN,
HENKILÖN EI TULE MILLÄÄN TAVALLA KÄYTTÄÄ IBM SAAS -TUOTTEEN OSANA TARJOTTUJA
TOIMINTOJA TAI OSALLISTUA NIIHIN.

Osa 1 – IBM:n ehdot
1.
Tarkoitus
Nämä ToU-ehdot koskevat seuraavia IBM SaaS -tuotteita:

2.

●

IBM Emptoris Sourcing on Cloud

●

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Read Only

●

IBM Emptoris Sourcing on Cloud for Non-Production Environment

●

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Advanced Add-On

●

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Burst Option for EchOSTM

●

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Event Monitoring.

Maksujen mittayksiköt
IBM SaaS -tuotteen myynnissä sovelletaan seuraavia mittayksikköjä:
a.

Tapahtuma on mittayksikkö, jonka mukaan IBM SaaS -tuotteen voi hankkia. Tapahtuma on
yksilöllinen raportti, joka on luotu IBM SaaS -tuotteen käsittelemän sähköpostiviestin,
sähköpostiluettelon, html-koodin, verkkoalueen tai IP-osoitteen perusteella. Käyttöoikeuksia on
hankittava määrä, joka vastaa mittauskauden aikana käytettyjen Tapahtumien määrää. Mittauskausi
on määritetty Käyttöoikeustodistuksessa (PoE) tai Sopimusasiakirjassa.

b.

Valtuutettu käyttäjä on mittayksikkö, jonka mukaan IBM SaaS -tuotteen voi hankkia. Valtuutettu
käyttäjä on yksittäinen henkilö, jolle myönnetään IBM SaaS -tuotteen käyttöoikeus. Asiakkaan tulee
hankkia erillinen, nimetty käyttöoikeus kullekin Valtuutetulle käyttäjälle, joka suoraan tai epäsuorasti
(esimerkiksi kanavointiohjelman tai -laitteen taikka sovelluspalvelimen välityksellä) käyttää IBM
SaaS -tuotetta millä tahansa tavalla Asiakkaan Käyttöoikeustodistuksessa (PoE) tai
Sopimusasiakirjassa määritetyn mittauskauden aikana. Valtuutetun käyttäjän käyttöoikeus on
henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Valtuutetun käyttäjän käyttöoikeutta ei
saa myöskään siirtää muutoin kuin silloin, kun Valtuutetun käyttäjän käyttöoikeus siirretään
pysyvästi toiselle henkilölle.

c.

Ilmentymä on mittayksikkö, jonka mukaan IBM SaaS -tuotteen voi hankkia. Ilmentymällä
tarkoitetaan IBM SaaS -tuotteen tietyn kokoonpanon käyttöä. Kutakin käytettäväksi saatettavaa tai
käytettävää Ilmentymää varten on hankittava riittävä käyttölupa Asiakkaan Käyttölupatodistuksessa
(PoE) tai Sopimusasiakirjassa määritetyn mittauskauden ajaksi.
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3.

Maksut ja laskutus

3.1

Laskutustavat
IBM SaaS -tuotteesta perittävä maksu määritetään Sopimusasiakirjassa. IBM SaaS -tuotteen
tilausmaksujen laskutustavat ovat seuraavat:
a.

koko tilattu kausi etukäteen

b.

kuukausittain (jälkikäteen)

c.

neljännesvuosittain (etukäteen)

d.

vuosittain (etukäteen).

Valittu laskutustapa on voimassa sen kauden ajan, joka on määritetty Käyttöoikeustodistuksessa tai
Sopimusasiakirjassa. Laskutuskausittain maksettava summa määräytyy vuositilausmaksun ja vuoteen
sisältyvien laskutuskausien mukaan.

3.2

Osittaiset kuukausimaksut
Osittainen kuukausimaksu on suhteellisesti jaettu päivähinta, joka veloitetaan Asiakkaalta. Osittaiset
kuukausimaksut lasketaan vajaan kuukauden jäljellä olevien päivien perusteella alkaen päivästä, jona
IBM ilmoittaa Asiakkaalle, että IBM SaaS -tuote on käytettävissä.

3.3

Ylitysmaksut
IBM SaaS -tuote valvoo IBM Emptoris Sourcing on Cloud Event Monitoring -tuotteessa käytettyä
Tapahtumien määrää. Jos Asiakkaan toteutunut Tapahtumien käyttö ylittää Asiakkaalle
Käyttöoikeustodistuksessa tai Sopimusasiakirjassa määritetyn käyttöoikeuden, ylitys laskutetaan
Asiakkaalta sovellettavassa Käyttöoikeustodistuksessa tai Sopimusasiakirjassa määritettyjen
ylityshintojen mukaisesti.

3.4

On Demand -vaihtoehdot
On Demand -vaihtoehdot laskutetaan sinä kuukautena, jona On Demand -vaihtoehto on tuotu Asiakkaan
saataville. Niiden laskutusehdot on määritetty Sopimusasiakirjassa.

4.

Tilin luonti ja käyttöoikeus
Kun IBM SaaS -tuotteen Käyttäjät rekisteröivät käyttöönsä tilin (Tili), IBM toimittaa IBM SaaS -tuotteen
Käyttäjälle Tilin tunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa siitä, että kaikki IBM SaaS -tuotteen Käyttäjät
ylläpitävät Tilin tietojaan ja huolehtivat niiden ajantasaisuudesta.
Asiakas vastaa siitä, että kaikki IBM SaaS -tuotteen Käyttäjät suojaavat Tilin tunnusta ja salasanaa, sekä
valvoo sitä, kuka voi käyttää IBM SaaS -tuotteen Käyttäjän Tiliä tai mitä tahansa IBM SaaS -tuotetta
Asiakkaan puolesta.

5.

On Demand -palvelut

5.1

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Event Monitoring
IBM Emptoris Sourcing on Cloud Event Monitoring -tuotteen voi hankkia tarveperustaisena, ja sen
käytöstä laskutetaan kulloisenkin kuukauden Tapahtumien määrän perusteella.
a.

Tukipalvelun asiantuntijat huolehtivat kaikkien niiden tapahtumalajien taktisista velvollisuuksista,
jotka järjestelmään voi määrittää.

b.

Taktisia velvollisuuksia ovat seuraavat:
(1)

avustaminen tapahtuman luonnissa edellä määritetyllä tavalla

(2)

Web-perustaista toimittajakoulutusta enintään 90 minuuttia tapahtumaa kohden

(3)

avustaminen tapahtuman järjestämisessä.

Lisätietoja Event Monitoring -sovelluksesta on seuraavassa asiakirjassa:
http://public.dhe.ibm.com/software/commerce/emptoris/EMS_Process_Document.pdf.

6.

Tilauskauden uusiminen

6.1

Tilauskauden automaattinen uusiminen
Mikäli tilaus on määritetty automaattisesti uusittavaksi Asiakkaan Käyttöoikeustodistuksessa, Asiakas voi
uusia päättyvän IBM SaaS -tuotteen Tilauskauden kirjallisella uusintavaltuutuksella (esim.
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tilauslomakkeella, tilauskirjeellä tai hankintatilauksella) ennen päättymispäivää Sopimuksen ehtojen
mukaisesti.
JOS IBM EI SAA VALTUUTUSTA PÄÄTTYMISPÄIVÄÄN MENNESSÄ, UMPEUTUVA IBM SaaS TILAUSKAUSI UUSITAAN AUTOMAATTISESTI JOKO VUODEKSI TAI ALKUPERÄISEN
SOPIMUSKAUDEN MUKAISEKSI AJAKSI ETEENPÄIN, ELLEI IBM SAA ENNEN PÄÄTTYMISPÄIVÄÄ
SUORAAN ASIAKKAALTA TAI SOVELTUVIN OSIN ASIAKKAAN JÄLLEENMYYJÄLTÄ KIRJALLISTA
ILMOITUSTA SIITÄ, ETTÄ ASIAKAS EI HALUA UUSIA TILAUSKAUTTA. MUUTOIN ASIAKAS
HYVÄKSYY KYSEISTEN UUSINTAMAKSUJEN MAKSAMISEN.

6.2

Jatkuva laskutus
Mikäli tilaus on määritetty uusiutuvaksi Asiakkaan Käyttöoikeustodistuksessa, Asiakas voi edelleen
käyttää IBM SaaS -tuotetta tilauskauden päättymisen jälkeen ja Asiakasta laskutetaan IBM SaaS tuotteen käytöstä jatkuvana laskutuksena. Jos Asiakas haluaa lopettaa IBM SaaS -tuotteen käytön ja
jatkuvan laskutuksen, Asiakkaan tulee toimittaa IBM:lle yhdeksänkymmentä (90) päivää etukäteen
kirjallinen IBM SaaS -tuotteen peruutusilmoitus. Kun Asiakkaan IBM SaaS -tuotteen käyttöoikeus
peruutetaan, Asiakkaalta laskutetaan mahdolliset maksamattomat käyttömaksut siltä kuukaudelta, jona
peruutus on tullut voimaan.

6.3

Asiakkaan uusittava
Mikäli tilaus on määritetty päättyväksi Asiakkaan Käyttöoikeustodistuksessa, IBM SaaS -tilausta ei uusita
ensimmäisen Tilauskauden lopussa. Jos Asiakas haluaa jatkaa IBM SaaS -tuotteen käyttöä ensimmäisen
Tilauskauden jälkeen, Asiakkaan on hankittava IBM SaaS -tuotteen uusi tilaus. Asiakas voi hankkia
uuden IBM SaaS -tilauksen IBM:ltä tai jälleenmyyjänsä kautta.

7.

Tekninen tuki
IBM SaaS -tuotteelle toimitetaan Teknistä tukea Tilauskauden aikana. Tekninen tuki sisältyy IBM SaaS tuotteeseen, eikä se ole saatavana erillisenä tuotteena.
Teknisen tuen tiedot ovat seuraavassa osoitteessa: http://www.ibm.com/software/procurementsolutions/emptoris/support/.
Teknisen tuen Web-sivustossa kuvataan myös sähköpostitse ja puhelimitse saatava tuki.

8.

IBM SaaS -tuotteiden lisäehdot

8.1

Vain luku -rajoitus
Jos IBM SaaS -tuote on nimetty Vain luku (Read Only) -versioksi, Asiakas saa ainoastaan tarkastella,
seurata, hakea ja pisteyttää niitä tapahtumia sekä ajaa raportteja niistä tapahtumista, joihin Asiakas on
kutsuttu.

8.2

Muun kuin tuotantokäytön rajoitukset
Jos IBM SaaS -tuote on määritetty muuhun kuin tuotantokäyttöön, IBM SaaS -tuotetta voidaan käyttää
vain Asiakkaan muihin kuin tuotantoaktiviteetteihin, joita voivat olla (näihin rajoittumatta): testaus,
suoritustehon säätö, vianmääritys, vertailuanalyysi, välivaihekäyttö, laadunvarmistustoimet ja/tai IBM
SaaS -tuotteen sellaisten sisäisesti käytettävien lisäosien tai laajennusten kehitys, joissa hyödynnetään
julkaistuja API (application programming interface) -liittymiä. Asiakkaalla ei ole lupaa käyttää IBM SaaS tuotteen mitään osaa mihinkään muuhun tarkoitukseen hankkimatta asiaankuuluvia käyttöoikeuksia
tuotantokäyttöä varten.

8.3

Kumuloituviin käyttöoikeuksiin liittyvät vaatimukset
Asiakkaan on hankittava sekä Ilmentymän käyttöoikeus että tarvittava määrä Valtuutettujen käyttäjien
käyttöoikeuksia IBM Emptoris Sourcing on Cloud -tuotteen IBM SaaS -käyttäjiä varten.

8.4

Käyttöoikeuksia ei tarvita
Pääkäyttäjät sisältyvät IBM SaaS -tuotteeseen. Asiakkaan ei tarvitse hankkia Valtuutetun käyttäjän
käyttöoikeuksia IBM SaaS -tuotteen pääkäyttäjiä varten.
Pääkäyttäjän valtuuksin voi luoda seuraavia: sisäiset ja ulkoiset käyttäjät, sisäiset ja ulkoiset organisaatiot,
valuuttataulukot, järjestelmätason mallipohjat, luokat, tietolähteet, ryhmät, roolit ja käsittelyreitit.
Pääkäyttäjä voi myös hallita seuraavia: ilmoitukset, järjestelmätason kokoonpanomääritykset, luokat ja
toimittajien päätietueet.
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Kenelle tahansa ulkoiselle käyttäjälle (Asiakkaan kumppaneina toimiviin ulkoisiin kolmansiin osapuoliin
liittyvälle käyttäjälle) voidaan antaa IBM SaaS -tuotteen käyttöoikeus. Asiakkaan ei tarvitse hankkia
Valtuutetun käyttäjän käyttöoikeuksia IBM SaaS -tuotteen ulkoisia käyttäjiä varten. Asiakas kuitenkin
vastaa kaikkien niiden ulkoisten käyttäjien toimista, jotka Asiakas valtuuttaa käyttämään IBM SaaS tuotetta.

8.5

Kolmannen osapuolen sivusto ja palvelut
Jos Asiakas tai IBM SaaS -tuotteen Käyttäjä siirtää Sisältöä Kolmannen osapuolen Web-sivustoon tai
muuhun palveluun, joka on linkityksen avulla tai muutoin IBM SaaS -tuotteen käytettävissä, Asiakas ja
IBM-käyttäjä toimittavat IBM:lle suostumuksen tällaisen Sisällön siirron käyttöönottoon, mutta kyseinen
vuorovaikutus on yksinomaan Asiakkaan ja kolmannen osapuolen Web-sivuston tai palvelun välinen toimi.
IBM ei anna mitään takuita tai lausumia tällaisista kolmannen osapuolen sivustoista tai palveluista eikä
vastaa niistä millään tavalla.

8.6

Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL, engl. OJEU) ilmoitukset
Jos Asiakas käyttää OJEU-toimintoa, jossa hankintajärjestelmä siirtää tiedot TED (Tenders Electronic
Daily) -sivustoon, Asiakas vastaa itse OJEU-hakemuksesta ja GAMMA-testauksen läpäisystä. Tietojen
siirto on yksinomaan Asiakkaan ja kyseisen kolmannen osapuolen sivuston välinen toimi. IBM ei anna
mitään takuita tai lausumia tällaisista kolmannen osapuolen sivustoista tai palveluista eikä vastaa niistä
millään tavalla.
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IBM:n käyttöehdot
Osa 2 – Maakohtaiset ehdot
Seuraavat ehdot korvaavat mainitut Osan 1 ehdot tai muuttavat niitä. Kaikki Osan 1 ehdot, joihin nämä
lisäehdot eivät vaikuta, säilyvät voimassa muuttumattomina. Osa 2 koostuu Käyttöehtojen lisäehdoista, ja
sen rakenne on seuraava:
●

Amerikkaa koskevat maakohtaiset lisäehdot

●

Aasiaa ja Tyynenmeren aluetta koskevat maakohtaiset lisäehdot

●

Eurooppaa, Lähi-itää ja Afrikkaa koskevat maakohtaiset lisäehdot.

AMERIKKAA KOSKEVAT MAAKOHTAISET LISÄEHDOT
BELIZE, COSTA RICA, DOMINIKAANINEN TASAVALTA, EL SALVADOR, HAITI, HONDURAS, GUATEMALA,
NICARAGUA JA PANAMA
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.
ARGENTIINA, BRASILIA, CHILE, KOLUMBIA, ECUADOR, MEKSIKO, PERU, URUGUAY, VENEZUELA
6.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
Does not apply for Public Bodies who are subject to the applicable Public Sector Procurement Legislation.
BRASILIA
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.
YHDYSVALLAT
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.
AASIAA JA TYYNENMEREN ALUETTA KOSKEVAT MAAKOHTAISET LISÄEHDOT
BANGLADESH, BHUTAN JA NEPAL
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
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Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
EUROOPPAA, LÄHI-ITÄÄ JA AFRIKKAA (EMEA-ALUETTA) KOSKEVAT MAAKOHTAISET LISÄEHDOT
BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, SAUDI-ARABIA JA YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT
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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IBM:n käyttöehdot – IBM SaaS -kuvaus
Liite A
IBM Emptoris Sourcing on Cloud on järjestelmä, jossa asiakkaat voivat hallita hankintatapahtumia, esimerkiksi
seuraavia: tietojensaantipyynnöt (Request for Information, RFI), tarjouspyynnöt (Request for Quotes, RFQ), hintaarviopyynnöt (Request for proposals, RFP), asiakaskyselyt, käänteiset huutokaupat ja huutokaupat.
Järjestelmässä asiakkaat voivat luoda, ajaa ja seurata raportteja (valmiiden pohjien avulla) sekä hyväksyä
toimittajien lähettämiä tarjouksia ja vastauksia.

1.

IBM Emptoris Sourcing on Cloud
IBM SaaS -tuote tukee seuraavia ominaisuuksia ja toimintoja:
●

mahdollisuus luoda ja ajaa seuraavia: tietojensaantipyynnöt (Request for Information, RFI),
tarjouspyynnöt (Request for Quotes, RFQ), hinta-arviopyynnöt (Request for proposals, RFP),
asiakaskyselyt, käänteiset huutokaupat ja huutokaupat

●

mahdollisuus luoda edellä mainittujen tapahtumalajien mallipohjia

●

mahdollisuus käyttää tapahtumien luonnin apuna smart data -ympäristöä ja kirjastotoimintoja

●

mahdollisuus luoda raportteja tapahtumiin liittyvistä tiedoista vakioraporttijoukon avulla

●

mahdollisuus määrittää yksi ostajaorganisaatio.

2.

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Advanced Add-on

2.1

Sourcing Desktop Intelligence (SDI) -moduuli
IBM SaaS -tuotteen tämä ominaisuus vie tarjoustiedot Microsoft Exceliin ja hyödyntää sen toimintoja
erilaisiin analyysitehtäviin.

2.2

Scenario Analysis -moduuli
IBM SaaS -tuotteen tämä ominaisuus antaa IBM SaaS -tuotteen käyttäjän luoda sisäisten hankinnan
optimointitoimintojen avulla Asiakkaan hankintavaatimusten ja liiketoimintatarpeiden mukaiset rajoitteet.

2.3

Optimized Auctions -moduuli
IBM SaaS -tuotteen tämän ominaisuuden avulla ostaja voi luoda rajoitteet, joiden ansiosta optimointi
toimii läpi tapahtuman siten, että hinta ei ole huutokaupassa ainoa toimittajan luokitukseen vaikuttava
tekijä.

2.4

Flexible Bidding -moduuli
IBM SaaS -tuotteen tämä ominaisuus mahdollistaa yhdistetyt tarjoukset, tarjoukset suurista määristä ja
määräalennukset.

2.5

Supplier Decision Support and Collaboration -moduuli
IBM SaaS -tuotteen tämän ominaisuuden avulla voi antaa toimittajille palautetta tarjouksista, minkä
ansiosta he voivat tarjota innovatiivisia ratkaisuja, korostaa omaa kilpailuetuaan ja optimoida tarjouksensa.

2.6

One and Two Envelope Bidding -moduuli
Tarjouspyyntö (RFP) voidaan määrittää yhden tai kahden kuoren käytännön mukaiseksi.

2.7

OJEU Notices -moduuli (tarjouskilpailuilmoituksen lähetys Euroopan unionin sivustoon)
IBM SaaS -tuote antaa mahdollisuuden julkaista ilmoitukset TED (Tenders Electronic Daily) -sivustoon
seuraavilla englanninkielisillä lomakkeilla:
a.

Prior Information Notice (ennakkotietoilmoitus)

b.

Contract Notice (hankintailmoitus)

c.

Contract Award Notice (ilmoitus tehdystä sopimuksesta).
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3.

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Burst Option for EchOSTM
Tässä IBM SaaS -tuotteessa vakiopalvelinkokoonpanoon voi lisätä palvelimia, jos kapasiteettia on
tarpeen kasvattaa.

4.

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Event Monitoring
Tämä IBM SaaS -tuote on Asiakkaan kanssa koordinoitava On Demand -palvelu. Siinä ajetaan ja
valvotaan tapahtumia sekä koulutetaan ja tuetaan toimittajia tapahtuman keston ajan.
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