IBM Användningsvillkor – Villkor för SaaS-specifika erbjudanden
IBM Emptoris Sourcing on Cloud
Användningsvillkoren (”Användningsvillkoren") består av dessa IBM Användningsvillkor – Villkor för SaaSspecifika erbjudanden ("Villkor för SaaS-specifika erbjudanden") och ett dokument med titeln IBM
Användningsvillkor – Allmänna villkor ("Allmänna villkor") som finns på följande URL-adress:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Det fullständiga avtalet mellan partnerna består av IBM International Passport Advantage-avtalet, IBM
International Passport Advantage Express-avtalet, eller IBM International Agreement for Selected IBM SaaS
Offerings, enligt vad som är tillämpligt (”Avtalet”), samt Användningsvillkoren. Om det skulle uppstå en konflikt
mellan Allmänna villkor och dessa Villkor för SaaS-specifika erbjudanden äger dessa Villkor för SaaS-specifika
erbjudanden företräde framför Allmänna villkor.
Kunden får använda IBM SaaS endast efter att först ha accepterat Användningsvillkoren. Genom att beställa,
skaffa åtkomst till eller använda IBM SaaS godkänner Kunden dessa Användningsvillkor. Genom att klicka på
knappen för accepterande efter att ha sett dessa Villkor för SaaS-specifika erbjudanden accepterar Kunden även
de Allmänna villkoren.
OM DU ACCEPTERAR DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR KUNDENS RÄKNING INTYGAR DU OCH
GARANTERAR ATT DU HAR FULLSTÄNDIG BEFOGENHET ATT BINDA KUNDEN TILL DESSA
ANVÄNDNINGSVILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR ANVÄNDNINGSVILLKOREN ELLER INTE HAR
FULLSTÄNDIG BEFOGENHET ATT BINDA KUNDEN TILL ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÅR DU INTE PÅ
NÅGOT SÄTT ANVÄNDA ELLER DELTA I NÅGON AV DE FUNKTIONALITETER SOM ERBJUDS SOM EN
DEL AV IBM SAAS.

Del 1 – IBMs villkor
1.
Syfte
Dessa Användningsvillkor gäller för följande IBM SaaS-erbjudanden:

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

Avgiftsmätvärden
IBM SaaS-erbjudandet tillhandahålls under följande avgiftsparametrar:
a.

Händelse är en måttenhet enligt vilken IBM SaaS kan erhållas. En Händelse är en unik rapport som
genereras av IBM SaaS genom bearbetning av ett e-postmeddelande, en e-postlista, html-kod, en
domän- eller IP-adress. Tillräckliga licenser måste anskaffas för täckning av antalet Händelser som
används under den mätperiod som anges i Kundens Licensbevis eller Transaktionsdokument.

b.

Behörig användare är en måttenhet enligt vilken IBM SaaS kan erhållas. En Behörig användare är
en unik person som har getts åtkomst till IBM SaaS. Kunden måste anskaffa separata, särskilda
licenser för varje Behörig användare som har åtkomst till IBM SaaS-erbjudandet på något sätt,
direkt eller indirekt, (till exempel via multiplexa program, enheter eller programservrar) under den
mätperiod som anges i Kundens Licensbevis eller Transaktionsdokument. En licens för en Behörig
användare är unik för den Behöriga användaren och får inte delas eller överlåtas om det inte rör sig
om permanent överlåtelse av den Behöriga användarens licens till någon annan.

c.

”Exemplar” är en måttenhet enligt vilken IBM SaaS kan erhållas. Ett ”Exemplar” är åtkomst till en
specifik konfiguration av IBM SaaS. Erforderliga licenser måste anskaffas för varje ”Exemplar” av
IBM SaaS som görs tillgänglig för åtkomst och användning under den mätperiod som anges i
Kundens Licensbevis eller Transaktionsdokument.
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3.

Avgifter och fakturering

3.1

Faktureringsalternativ
Det belopp som skall betalas för ett IBM SaaS-erbjudande anges i ett Transaktionsdokument.
Faktureringsalternativen för IBM SaaS-prenumerationen är följande:
a.

hela beloppet för åtagande i förskott

b.

månadsvis (i efterhand)

c.

kvartalsvis (i förskott)

d.

årsvis (i förskott)

Det valda faktureringsalternativet gäller för den tidsperiod som anges i ett Licensbevis eller
Transaktionsdokument. Det fakturerbara beloppet per faktureringscykel baseras på den årliga
prenumerationsavgiften och antalet faktureringscykler under ett år.

3.2

”Avgifter för del av månaden”
”Avgifter för del av månaden” är en förbestämd daglig avgift som kommer att faktureras till
Kunden. ”Avgifterna för del av månaden” beräknas på det återstående antalet dagar för månaden från
och med det datum Kunden meddelas av IBM att Kundens åtkomst till IBM SaaS-erbjudandet är
tillgänglig.

3.3

Avgifter för överskjutande användning
IBM SaaS-erbjudandet övervakar antalet Händelser för IBM Emptoris Sourcing on Cloud Event
Monitoring. Om Kundens faktiska användning överskrider den licensierade mängd Händelser som anges
i Kundens Licensbevis eller Transaktionsdokument kommer Kunden att faktureras för överanvändningen
med en överanvändningstaxa som anges i tillämpligt Licensbevis eller Transaktionsdokument.

3.4

On Demand
On Demand-alternativ faktureras den månad som On Demand-alternativet görs tillgängligt för Kunden,
och faktureras i enlighet med det som anges i Transaktionsdokumentet.

4.

Skapa konto och åtkomst
När IBM SaaS-användare registrerar sig för ett konto (”Konto”) kommer IBM att tillhandahålla IBM SaaSanvändaren ett ID och ett lösenord för Kontot. Kunden ansvarar för att se till att varje IBM SaaSanvändare förvaltar sin Kontoinformation och håller den aktuell.
Kunden ansvarar för att se till att varje IBM SaaS-användare skyddar sitt ID och lösenord till kontot och
kontrollerar vem som har åtkomst till ett IBM SaaS-konto eller använder ett IBM SaaS-erbjudande för
Kundens räkning.

5.

On Demand-tjänster

5.1

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Event Monitoring
IBM Emptoris Sourcing on Cloud Event Monitoring kan erhållas på On Demand-bas och faktureras
baserat på antalet Händelser under en given månad.
a.

Supportspecialister hanterar det taktiska ansvaret i samband med alla händelsetyper som kan
konfigureras i systemet.

b.

Det taktiska ansvaret omfattar:
(1)

hjälp med att skapa en händelse enligt vad som definieras ovan,

(2)

webbaserad leverantörsutbildning upp till 90 minuter per händelse,

(3)

hjälp med att köra händelsen.

Specifik information om Event Monitoring finns på:
http://public.dhe.ibm.com/software/commerce/emptoris/EMS_Process_Document.pdf.

6.

Förlängning av en Prenumerationsperiod

6.1

Automatisk förlängning av Prenumerationsperiod
Om det i Kundens Licensbevis anges att prenumerationsförlängningen är automatisk kan Kunden
förlänga sin Prenumerationsperioden för IBM SaaS när den upphör, genom ett skriftligt godkännande om
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förlängning (t.ex. orderformulär, orderbrev, inköpsorder), före förfallodagen, i enlighet med villkoren i
Avtalet.
OM IBM PÅ FÖRFALLODAGEN INTE HAR FÅTT ETT SÅDANT MEDDELANDE KOMMER DEN
PRENUMERATIONSPERIOD FÖR IBM SaaS SOM UPPHÖR ATT AUTOMATISKT FÖRNYAS
ANTINGEN I ETT ÅR ELLER FÖR SAMMA PERIOD SOM DE URSPRUNGLIGA VILLKOREN,
UNDANTAGET OM IBM, FÖRE FÖRFALLODAGEN, ANTINGEN DIREKT FRÅN KUNDEN ELLER
GENOM KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE, ENLIGT VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT, HAR FÅTT ETT
SKRIFTLIGT MEDDELANDE FRÅN KUNDEN OM ATT KUNDENS INTE VILL FÖRNYA. ANNARS
FÖRBINDER SIG KUNDEN ATT BETALA SÅDANA FÖRNYELSEAVGIFTER.

6.2

Löpande fakturering
Om det i Kundens Licensbevis anges att prenumerationsförlängningen skall faktureras fortlöpande efter
Prenumerationsperioden fortsätter Kunden att ha åtkomst till IBM SaaS och faktureras för användning av
IBM SaaS med löpande fakturering. Om Kunden vill sluta använda IBM SaaS och avsluta
faktureringsprocessen måste Kunden nittio (90) dagar i förväg skriftligen meddela IBM om sin begäran att
avsluta IBM SaaS. Efter det att Kundens åtkomst till IBM SaaS har upphört kommer Kunden att
faktureras för eventuella utestående åtkomstkostnader fram till och med den månad då upphörandet
trädde i kraft.

6.3

Krav på begäran om förlängning från Kunden
Om det i Kundens Licensbevis anges att prenumerationsförlängningen är en sådan som avslutas kommer
inte IBM SaaS-erbjudandet att förlängas när den inledande Prenumerationsperioden löper ut. Om
Kunden skall kunna fortsätta att använda IBM SaaS efter den inledande Prenumerationsperioden måste
Kunden anskaffa en ny prenumeration för IBM SaaS. Kontakta en IBM-representant eller Kundens
återförsäljare, enligt vad som är tillämpligt, för att erhålla en ny IBM SaaS-prenumeration.

7.

Teknisk support
Teknisk support tillhandahålls för IBM SaaS-erbjudandet under Prenumerationsperioden. Sådan Teknisk
support är inkluderad i IBM SaaS-erbjudandet och är inte tillgänglig som ett separat erbjudande.
Information om Teknisk support finns på följande URL-adress: http://www.ibm.com/software/procurementsolutions/emptoris/support/.
Tillgång till support via e-post och telefon beskrivs också på webbplatsen för teknisk support.

8.

Ytterligare villkor för IBM SaaS-erbjudandet

8.1

Read Only-begränsning
Om IBM SaaS-erbjudandet betecknas som ”Read Only” har Kunden endast rätt att visa, övervaka, söka i,
köra rapporter och betygsätta de händelser som Kunden har bjudits in till.

8.2

Icke-produktionsbegränsning
Om IBM SaaS har angetts som ”Icke-produktion” kan IBM SaaS-erbjudandet endast användas som en
del av Kundens icke-produktiva aktiviteter, inbegripet men inte begränsat till testning, prestandajustering,
felsökning, benchmarking, mellanlagring, kvalitetskontroll och/eller utveckling av internt använda tillägg till
eller utökningar av IBM SaaS-erbjudandet med hjälp av publicerade APIer. Kunden har inte rätt att
använda någon del av IBM SaaS-erbjudandet för några syften utan att förvärva motsvarande
produktionslicenser.

8.3

Förutsättningar för kumulativa licenser
Kunden måste anskaffa en Exemplar-licens samt erforderliga licenser för Behörig användare för att täcka
IBM SaaS-användare av IBM Emptoris Sourcing on Cloud.

8.4

Licenser som inte krävs
Administrativa användare är inkluderade i IBM SaaS-erbjudandet. Kunden behöver inte anskaffa
Behöriga användarlicenser för administrativa användare av IBM SaaS.
En administrativ användare har behörighet att skapa följande: interna eller externa användare, interna
eller externa organisationer, valutatabeller, mallar på systemnivå, kategorier, datakällor, grupper, roller
och arbetsflöden. En administrativ användare får också hantera följande: aviseringar, konfigurationer på
systemnivå, kategorier och huvudleverantörsposter.
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Alla externa användare (användare som är associerade med externa tredje parter som Kunden har
relationer till) kan få åtkomst till IBM SaaS-erbjudandet. Kunden behöver inte anskaffa Behöriga
användarlicenser för externa användare av IBM SaaS-erbjudandet. Kunden är dock fortfarande ansvarig
för åtgärder utförda av en extern användare som Kunden ger behörighet att få åtkomst till IBM SaaSerbjudandet.

8.5

Tredjepartswebbplatser eller -tjänster
Om Kunden eller en IBM SaaS-användare överför Innehåll till en tredjepartswebbplats eller en annan
tjänst som är länkad till eller görs tillgänglig genom IBM SaaS-erbjudandet skall Kunden och IBM SaaSanvändaren tillhandahålla IBM rätten att möjliggöra sådan överföring av Innehåll, men sådan interaktion
gäller endast mellan Kunden och tredjepartswebbplatsen eller -tjänsten. IBM ger inga garantier eller
utfästelser om sådana tredjepartswebbplatser eller -tjänster och har inget ansvar för sådana
tredjepartswebbplatser eller -tjänster.

8.6

Official Journal of the European Union-meddelanden (OJEU)
Om en kund utnyttjar OJEU-funktionen där upphandlingssystemet överför data till TED-webbplatsen
ansvarar Kunden för att anmäla sig till Europeiska unionens officiella tidning och genomgå GAMMAtestning. Dataöverföringen sker endast mellan Kunden och denna tredjepartswebbplats. IBM ger inga
garantier eller utfästelser om sådana tredjepartswebbplatser eller -tjänster och har inget ansvar för
sådana tredjepartswebbplatser eller -tjänster.
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Användningsvillkor för IBM SaaS
Del 2 – Landsspecifika villkor
Följande villkor ersätter eller ändrar de villkor som hänvisas till i del 1. Alla villkor i del 1 som inte
förändras genom dessa ändringar förblir oförändrade och gällande. Denna del, del 2, består av ändringar
av Användningsvillkoren och ordnas enligt följande:
●

ändringar i villkor för länder i Nord- och Sydamerika

●

ändringar i villkor för länder i östra Asien, Sydostasien samt Oceanien, och

●

ändringar i villkor för länder i Europa, Mellanöstern och Afrika.

ÄNDRINGAR I VILLKOR FÖR LÄNDER I NORD- OCH SYDAMERIKA
BELIZE, COSTA RICA, DOMINIKANSKA REPUBLIKEN, EL SALVADOR, HAITI, HONDURAS, GUATEMALA,
NICARAGUA OCH 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.
ARGENTINA, BRASILIEN, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MEXIKO, 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.
BRASILIEN
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.
USA
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.
ÄNDRINGAR I VILLKOR FÖR LÄNDER I ÖSTRA ASIEN, SYDOSTASIEN SAMT OCEANIEN
BANGLADESH, BHUTAN OCH 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
i125-8972-02 (05/2013)

Sida 5 av 8

Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
ÄNDRINGAR FÖR LÄNDER I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA (EMEA)
BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, SAUDIARABIEN OCH FÖRENADE ARABEMIRATEN
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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Användningsvillkor för IBM SaaS – IBM SaaS-specifikation
Bilaga A
IBM Emptoris Sourcing on Cloud är ett system där kunder kan hantera upphandlingshändelser, bland annat:
begäran om information (RFI), begäran om offert (RFQ), begäran om förslag (RFP), köparundersökningar,
omvända engelska auktioner och traditionella auktioner. Systemet möjliggör för kunderna att skapa, köra,
övervaka, rapportera (med hjälp av användningsklara rapporter) och belöna bud och svar som lämnas in av
leverantörer.

1.

IBM Emptoris Sourcing on Cloud
IBM SaaS-erbjudandet hanterar följande funktioner.
●

möjligheten att skapa och köra begäran om information (RFI), begäran om offert (RFQ), begäran
om förslag (RFP), köparundersökningar, omvända engelska auktioner och traditionella auktioner,

●

möjligheten att skapa mallar av de nämnda händelsetyperna,

●

utnyttjande av smart data-ramverket och biblioteksfunktioner för att skapa händelser,

●

en uppsättning standardrapporter som gör att Kunden kan rapportera data tillsammans med
händelserna,

●

möjligheten att konfigurera en enda inköpsorganisation,

2.

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Advanced Add-on

2.1

Sourcing Desktop Intelligence (SDI)
Med den här IBM SaaS-funktionen kan Kunden exportera buddata och få åtkomst till avancerade
funktioner i Microsoft Excel för att utföra ett antal analysuppgifter.

2.2

Scenarioanalys
Med den här IBM SaaS-funktionen kan IBM SaaS-användaren skapa begränsningar som uppfyller
Kundens unika upphandlingskrav och affärspreferenser med färdiga funktioner för
upphandlingsoptimering.

2.3

Optimerade auktioner
Med den här IBM SaaS-funktionen kan en köpare skapa begränsningar som gör att en köpare kan köra
optimering genom hela händelsen så att kostnaden inte blir den enda faktorn för att rangordna en
leverantör i en auktion.

2.4

Flexibel budgivning
Den här IBM SaaS-funktionen ger möjlighet att tillåta paketbudgivning, affärsvolymbudgivning och
volymaffärsrabatter.

2.5

Beslutsstöd och samarbete för leverantörer
Den här IBM SaaS-funktionen ger feedback till leverantörer på deras bud så att de kan erbjuda innovativa
lösningar, framhäva sina konkurrensfördelar och optimera sina bud.

2.6

Budgivning i ett eller två kuvert
En RFP kan konfigureras i en struktur som ett eller två kuvert.

2.7

OJEU-meddelanden (skicka ett meddelande om upphandling till EU-webbplatsen)
Det här IBM SaaS-erbjudandet ger möjlighet att publicera meddelanden i TED (Tenders Electronic Daily)
för följande formulär (endast på engelska):
a.

Prior Information Notice Form

b.

Contract Notice Form

c.

Contract Award Notice Form

i125-8972-02 (05/2013)

Sida 7 av 8

3.

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Burst Option for EchOSTM
Det här IBM SaaS-erbjudandet ger möjlighet att öka kapaciteten mer än standardserverkonfigurationen
genom att lägga till ytterligare servrar i konfigurationen.

4.

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Event Monitoring
Det här IBM SaaS-erbjudandet är en on demand-tjänst som samordnar med Kunden för att köra och
övervaka händelser och utbilda leverantörer samt stöder dem genom hela händelsens livscykel.
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