Σύμβαζη Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
Πεπιγπαθή Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
IBM Digital Data Exchange
Ακολοςθεί η Πεπιγπαθή Υπηπεζιών για ηην Παπαγγελία ζαρ:

1.

Υπηπεζία Cloud
Η πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βαζηθήο πξνζθνξάο θαη ησλ δηαζέζηκσλ
πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη νη επηινγέο ζαο πξνζδηνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν
Παξαγγειίαο. Τν Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα απνηειείηαη από ηελ παξερόκελε Πξνζθνξά Τηκήο θαη ηελ
Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") πνπ ζα ιάβεηε από ηελ IBM, ζηελ νπνία
επηβεβαηώλνληαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ε πεξίνδνο ηζρύνο ησλ Υπεξεζηώλ Cloud, θαζώο θαη ε
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηηκνιόγεζεο.

1.1

IBM Digital Data Exchange
Τν IBM Digital Data Exchange είλαη κηα ιύζε πνπ ζαο παξέρεη κηα εληαία δηεπαθή γηα ηελ
παξακεηξνπνίεζε θαη πινπνίεζε πξνζδηνξηζηηθώλ (tags) ηζηνζειίδσλ θαη ζειίδσλ γηα θνξεηέο
ζπζθεπέο.
Τν IBM Digital Data Exchange ζάο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδεζηε ηελ πινπνίεζε
πξνζδηνξηζηηθώλ (tags) ηεο IBM θαη Δκπνξηθώλ Σπλεξγαηώλ ηεο IBM ζε κηα ηζηνζειίδα ή ζειίδα γηα
θνξεηέο ζπζθεπέο ηνπ νξγαληζκνύ ζαο. Τν πεξηβάιινλ ρξήζηε ηνπ IBM Digital Data Exchange παξέρεη
ηε δπλαηόηεηα άκεζνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο πξνζδηνξηζηηθώλ, θαζώο επηηξέπεη ζηνπο
ρξήζηεο λα νξίδνπλ πξνζδηνξηζηηθά γηα ζειίδεο θαη νκάδεο ζειίδσλ βάζεη ελόο ζπλόινπ θαλόλσλ πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ. Έρνληαο αγνξάζεη ην IBM Digital Data Exchange, ζαο
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηξέρνπζαο ή κηαο πξνεγνύκελεο πινπνίεζεο πξνζδηνξηζηηθώλ
ηεο IBM, πξνζδηνξηζηηθώλ Δκπνξηθώλ Σπλεξγαηώλ ηεο IBM θαη πξνζαξκνζκέλνπ θώδηθα JavaScript ή
ππνθείκελνπ ζε δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θώδηθα ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ

2.1

Πολιηικέρ Αζθάλειαρ
Η IBM δηαηεξεί πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο
δεκνζηεύνληαη θαη θνηλνπνηνύληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Η IBM απαηηεί ηελ παξαθνινύζεζε
εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο
από άηνκα, παγθνζκίσο, πνπ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM θαη
έρεη ζπγθξνηήζεη κηα νκάδα αζθάιεηαο πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ. Οη
πνιηηηθέο θαη ηα πξόηππα αζθάιεηαο ηεο IBM επαλεμεηάδνληαη θαη αμηνινγνύληαη ζε εηήζηα βάζε. Τπρόλ
πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηελ IBM αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε κηα αλαιπηηθή δηαδηθαζία απόθξηζεο ζε
πεξηζηαηηθά.

2.2

Έλεγσορ Ππόζβαζηρ
Η IBM κεξηκλά γηα ην ινγηθό δηαρσξηζκό ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηώλ ηεο. Τα δεδνκέλα θάζε πειάηε
απνζεθεύνληαη ζε έλα ρσξηζηό ζρήκα (schema) πνπ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα επηηξέπεη ηελ
πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα κέζσ ηεο Υπεξεζίαο Cloud ή κε ηελ εμαγσγή ηνπο από ηνλ πειάηε. Έλαο
θαζνξηζκέλνο από ηνλ πειάηε δηαρεηξηζηήο ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud
θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ πειάηε. Η IBM ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία ηαπηνπνίεζεο πνιιαπιώλ παξαγόλησλ
(multi-factor authentication) θαη θξππηνγξάθεζεο VPN Tunnel θαηά ηελ πξόζβαζε ζε ζπζηήκαηα
πειάησλ. Η πξόζβαζε πεξηνξίδεηαη ζηα άηνκα εθείλα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
γηα ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαη ηεο αληίζηνηρεο ππνδνκήο πιηθνύ εμνπιηζκνύ
θαη ινγηζκηθνύ ζε θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηξίησλ. Η IBM ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία WIFI
(επίζεο γλσζηή σο 802.11) γηα ηε κεηάδνζε ξνώλ δεδνκέλσλ πνπ θξππηνγξαθνύληαη ζύκθσλα κε ην
πξσηόθνιιν WPA2 κε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ θξππηνγξάθεζεο AES θαη παξέρεη γηα κε κεηαδηδόκελεο
ηαπηόηεηεο SSID θαη ακνηβαία ηαπηνπνίεζε κεηαμύ ηνπ εμππεξεηεηή θαη ησλ ηειηθώλ ζπζθεπώλ θαηά ηελ
πξόζβαζε ζε ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα πειαηώλ.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Διαθεζιμόηηηα Υπηπεζιών
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πόξνπο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (OSR) θαη ζην ινγηζκηθό εθαξκνγώλ
ππόθεηληαη ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ ηεο IBM. Σηελ ππνδνκή δηθηύνπ θαη ζηνπο ζηαζκνύο
εξγαζίαο ησλ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ή εξγάδνληαη κε
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δεδνκέλα πειαηώλ ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ρξεζηκνπνηνύληαη κεραληζκνί
ειέγρνπ πιηθνύ εμνπιηζκνύ, ινγηζκηθνύ, αξρείσλ θαηαγξαθήο πξόζβαζεο (access logs), πξόζβαζεο γηα
αλάγλσζε κόλν (read only access) θαη θξππηνγξάθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα
κεηάδνζεο θαη εθηέιεζεο ηώλ (computer virus) θαη άιισλ γλσζηώλ κνξθώλ επηβιαβνύο θώδηθα. IBM
θξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηθηύνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηππηθέο ζπλδέζεηο SSL
(https), ελώ ε ππνδνκή δηθηύνπ ηεο IBM ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθέο ιύζεηο δηαηεξκαηηθήο (end-to-end)
αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερλνινγηώλ ηείρνπο πξνζηαζίαο (firewall), απνηξνπήο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο πξόζβαζεο θαη αληηκεηώπηζεο επηβιαβνύο θώδηθα. Γηεμάγνληαη πεξηνδηθνί έιεγρνη γηα
ηξσηά ζεκεία ζηελ ππνδνκή TCP/IP (Transmission Control Protocols/Internet Protocols) από
εμνπζηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη επίιπζε δπλεηηθώλ πεξηπηώζεσλ έθζεζεο
ζπζηεκάησλ ζε θηλδύλνπο. Τα δεδνκέλα αληηγξάθνληαη από ην data warehouse ηεο IBM ζε δεπηεξεύνληα
απνζεθεπηηθά κέζα ζην θέληξν πιεξνθνξηθώλ ζπζηεκάησλ, ελώ δεκηνπξγνύληαη δηπιόηππα
θξππηνγξαθεκέλα αληίγξαθα γηα ηξηηνβάζκηα αξρεηνζέηεζε (ζε ηαηλία) ζε θάπνην θέληξν απνθαηάζηαζεο
κεηά από θαηαζηξνθή πνπ αλήθεη ζε ηξίηε εηαηξεία, εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ IBM.

2.4

Καηαγπαθή Δπαζηηπιοηήηων
Η IBM ηεξεί αξρεία θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο, ρώξνπο
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (data repositories), middleware θαη ζπζθεπέο ππνδνκήο δηθηύνπ πνπ
ππνζηεξίδνπλ θαη έρνπλ παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ. Η IBM ηεξεί αξρεία
θαηαγξαθήο (logs) ζηα νπνία θαηαγξάθνληαηi) επηηπρείο θαη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο ζύλδεζεο ρξεζηώλ,
ii) επηηπρείο θαη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο απόθηεζεο πξόζβαζεο ζηελ ππνδνκή από θάπνηα εμσηεξηθή
ηνπνζεζία, iii) πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο πόξσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (OSR), θαη iv)
δξαζηεξηόηεηεο αηόκσλ πνπ δηαζέηνπλ εμνπζηνδόηεζε δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο ή δηαρείξηζεο αζθάιεηαο.

2.5

Φςζική Αζθάλεια
Η IBM πεξηνξίδεη ηελ πξόζβαζε απνθιεηζηηθά ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ησλ θέληξσλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΙΒΜ εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο IBM θαη ησλ θέληξσλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM πνπ παξέρνληαη από ηξίηεο εηαηξείεο. Τν πεξηβάιινλ ηεο
Υπεξεζίαο Cloud ηεο IBM πεξηιακβάλεη ηαπηνπνίεζε πνιιαπιώλ παξαγόλησλ (multi-factor
authentication) γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπζηθήο πξόζβαζεο, κε ηελ εηζαγσγή ελόο κνλαδηθνύ θσδηθνύ θαη κε
ζάξσζε βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη 24x7 παξνπζία πξνζσπηθνύ αζθάιεηαο, επαλδξσκέλε
αζθάιεηα θαη παξαθνινύζεζε κε βηληενθάκεξεο. Η IBM απνηξέπεη ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξνβνιή,
αληηγξαθή, ηξνπνπνίεζε ή αθαίξεζε νπνησλδήπνηε απνζεθεπηηθώλ κέζσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
δεδνκέλα πειαηώλ. Τα αθαηξνύκελα κέζα ζηα νπνία απνζεθεύνληαη δεδνκέλα πειαηώλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπζθεπώλ απνζήθεπζεο USB, CD θαη DVD) θξππηνγξαθνύληαη κε αιγνξίζκνπο
θξππηνγξάθεζεο ηνπιάρηζηνλ 256-bit AES (ή ηζνδύλακε θξππηνγξάθεζε). Σηνπο παξερόκελνπο από
ηελ IBM θνξεηνύο ππνινγηζηέο θαη ζηαζκνύο εξγαζίαο απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηερλνινγίαο
θξππηνγξάθεζεο νιόθιεξνπ ηνπ δίζθνπ (PGP) ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεην λα
ρνξεγεζνύλ ζηνλ θάηνρν ηνπ ππνινγηζηή δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε επαίζζεηα δεδνκέλα ή δεδνκέλα
πειαηώλ. Η IBM θαηαζηξέθεη ηα αθαηξνύκελα κέζα απνζήθεπζεο θαη νπνηεζδήπνηε θνξεηέο ζπζθεπέο
(όπσο π.ρ. νπηηθνί δίζθνη, κνλάδεο USB, DVD, ηαηλίεο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο, εθηππσηέο θαη θνξεηνί
ππνινγηζηέο) πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα πειαηώλ, ή θαζηζηά ηα δεδνκέλα πειαηώλ ζηα ελ ιόγσ θπζηθά
κέζα κε αλαγλώζηκα θαη κε αλαθαηαζθεπάζηκα κε νπνηαδήπνηε ηερληθά κέζα, πξνηνύ πξνβεί ζηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ελ ιόγσ κέζσλ. Η IBM επεμεξγάδεηαη ηα απνξξίκκαηα ραξηηνύ ηεο κε ηε
ρξήζε θαηαζηξνθέα ραξηηνύ (shredder) θαη ηα απνξξίπηεη κε αζθαιή θαη εκπηζηεπηηθό ηξόπν έηζη ώζηε
λα κελ είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε ησλ ελ ιόγσ απνξξηκκάησλ ραξηηνύ.

2.6

Σςμμόπθωζη
Η IBM πηζηνπνηεί ζε εηήζηα βάζε ηε ζπκκόξθσζε ησλ δηθώλ ηεο πξαθηηθώλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κε ηηο Αξρέο ηνπ Πιαηζίνπ Αξρώλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") ηνπ
Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Η.Π.Α.: Notice (Δηδνπνίεζε), Choice (Δπηινγή), Onward Transfer
(Γηαβίβαζε), Access and Accuracy (Πξόζβαζε θαη Αθξίβεηα), Security (Αζθάιεηα) θαη
Oversight/Enforcement (Δπνπηεία/Δπηβνιή). Σε εηήζηα βάζε δηεμάγεηαη πξόηππνο έιεγρνο (audit) SSAE
16 Type (παιηόηεξα SAS 70), ή ηζνδύλακνο έιεγρνο, ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηoπ
πεξηβάιινληνο παξαγσγήο καο. Η IBM ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απαηηήζεηο.
Σε ηαθηηθή βάζε δηεμάγνληαη αμηνινγήζεηο θαη έιεγρνη από ηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλεηαη ε
ζπκκόξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ηεο. Οη εθαξκνδόκελεο πνιηηηθέο αζθάιεηαο
πξνβιέπνπλ ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ αζθάιεηαο, ηελ πεξηνδηθή εθαξκνγή επηδηνξζώζεσλ αζθάιεηαο θαη
ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν θσδηθώλ πξόζβαζεο. Σε εηήζηα βάζε νη ππάιιεινη ηεο IBM θαη ησλ
πξνκεζεπηώλ ηεο παξαθνινπζνύλ έλα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Σηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ππελζπκίδνληαη ζε εηήζηα βάζε νη ζηόρνη
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πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εζηθή
επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηήξεζε εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο IBM.

3.

Σηόσοι για ηο Επίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών
Σηόρνο ηεο IBM είλαη λα θαζηζηά ηελ Υπεξεζία Cloud δηαζέζηκε ζηνλ Πειάηε κε πνζνζηό δηαζεζηκόηεηαο
99%. Οη Σηόρνη γηα ην Δπίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηώλ δελ απνηεινύλ ζπκβαηηθή δέζκεπζε αιιά έλα
ζύλνιν ζηόρσλ ζηνπο νπνίνπο ε νκάδα Υπνζηήξημεο Πειαηώλ ηεο IBM επηδηώθεη λα αληαπνθξίλεηαη ή λα
ππεξβαίλεη δηα κέζνπ ησλ δηαδηθαζηώλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζηειερώλ ηεο.

4.

Δικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

4.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Η Υπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ελόο ησλ παξαθάησ κεηξηθώλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο,
όπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

4.2

Δθαηνκκύξην Κιήζεηο ζηνλ Δμππεξεηεηή (Million Server Calls - MSC) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο
βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Κιήζε ζηνλ Δμππεξεηεηή είλαη δεδνκέλα
πνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ Υπεξεζία Cloud θαη ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ε Υπεξεζία Cloud σο
απνηέιεζκα ελόο πξνζδηνξηζκέλνπ ζπκβάληνο, ην νπνίν πξνθιήζεθε από έλαλ
παξαθνινπζνύκελν επηζθέπηε γηα έλα Entity ID ("Ταπηόηεηα Οληόηεηαο"). Μηα Κιήζε ζηνλ
Δμππεξεηεηή ηεο νπνίαο γίλεηαη επεμεξγαζία από δηαθνξεηηθά Entity IDs ζα κεηξάηαη σο κία
κνλαδηθή Κιήζε ζηνλ Δμππεξεηεηή γηα θάζε κνλαδηθό Entity ID. Έλα Entity ID δηαρσξίδεη ή/θαη
ειέγρεη δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε δεδνκέλα ζηελ Υπεξεζία Cloud, ζηα νπνία κπνξεί λα
πεξηιακβάλνληαη επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ζαο.
Κάζε Γηθαίσκα MSC αληηπξνζσπεύεη έλα Δθαηνκκύξην Κιήζεηο ζηνλ Δμππεξεηεηή. Πξέπεη λα
απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα MSC γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνύ θιήζεσλ ζηνλ Δμππεξεηεηή ησλ
νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Τν πιεξσηέν πνζό γηα ηελ Υπεξεζία Cloud θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

5.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέωζηρ

5.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
Η πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM ζαο εηδνπνηεί όηη έρεηε
πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Σην ηκήκα
ηεοΑπόδεημεο Γηθαηώκαηνο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα επηβεβαηώλνληαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο
έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο. Δπηηξέπεηαη λα απμήζεηε ην δηθό ζαο επίπεδν ρξήζεο ηεο
Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο θαηόπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΙΒΜ ή έλαλ
Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM. Θα επηβεβαηώζνπκε ην απμεκέλν επίπεδν ρξήζεο ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο.

5.2

Επιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος Ιζσύορ Υπηπεζιών Cloud
Σην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Υπεξεζία Cloud ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο, νξίδνληαο ηελ πεξίνδν ηζρύνο σο κία από ηηο αθόινπζεο:

5.2.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
Δάλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο νξίδεηαη όηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο γίλεηαη απηόκαηα,
κπνξείηε λα θαηαξγήζεηε ηε ιήγνπζα Υπεξεζία Cloud κε έγγξαθν αίηεκα, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90)
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Δάλ
ε IBM ή ν Δκπνξηθόο Σπλεξγάηεο ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα εηδνπνίεζε δηαθνπήο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα πεξίνδνο ηζρύνο αλαλεώλεηαη απηόκαηα είηε γηα πεξίνδν ελόο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή πεξίνδν ηζρύνο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελΑπόδεημε Γηθαηώκαηνο.

5.2.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο δειώλεηαη όηη γίλεηαη ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, ζα εμαθνινπζείηε λα
έρεηε πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud θαη ζα ηηκνινγείζηε γηα ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud ζε ζπλερή
βάζε. Γηα λα δηαθόςεηε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ζα
πξέπεη λα παξάζρεηε ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί έγγξαθε
εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηάηε ηελ αθύξσζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud ζαο. Μεηά ηελ
αθύξσζε ηεο πξόζβαζήο ζαο, ζα ηηκνινγεζείηε γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεώζεηο πξόζβαζεο έσο
ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρύ ε αθύξσζε.
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5.2.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο δειώλεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε Υπεξεζία Cloud
ζα ηεξκαηηζηεί κε ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο θαη ε πξόζβαζή ζαο ζηελ Υπεξεζία Cloud ζα θαηαξγεζεί.
Γηα λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ Υπεξεζία Cloud κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ζα πξέπεη λα
ππνβάιεηε κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεηε κηα λέα πεξίνδν ζπλδξνκήο.

6.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud θαη ην Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο. Η ελ ιόγσ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη
ζηελ Υπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Σηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα παξέρνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Τερληθή Υπνζηήξημε:
http://www-01.ibm.com/software/support/acceleratedvalue/SaaS_Handbook_V18.pdf.

7.

Λογιζμικό Ενεπγοποίηζηρ
α.

Απηή ε πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο.
Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο κόλν ζηα πιαίζηα ηεο εθ κέξνπο ζαο
ρξήζεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud, γηα ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Σην
βαζκό πνπ ην ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο πεξηιακβάλεη δείγκαηα θώδηθα, δηαζέηεηε ην πξόζζεην
δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεηε παξάγσγα έξγα ησλ δεηγκάησλ θώδηθα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηείηε κε
ηξόπν πνπ λα είλαη ζπκβαηό κε ηελ παξνύζα άδεηα. Τν ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο παξέρεηαη βάζεη
ηεο Σύκβαζεο SLA, εάλ ππάξρεη, σο ηκήκα ηεο Υπεξεζίαο Cloud, αιιά άιισο παξέρεηαη "ΩΣ
ΔΦΔΙ", ρσξίο εγγύεζε.

8.

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ

8.1

Λεπηομέπειερ Δικαιωμάηων
Σηε ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα ην IBM Digital Data Exchange πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:

8.2

α.

Θα ιάβεηε κία πεξίπησζε ρξήζεο (instance) ηνπ IBM Digital Data Exchange.

β.

Βαζηθή παξνρή έσο πέληε (5) εμ απνζηάζεσο ππεξεζηώλ πινπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή ζαο
εμνηθείσζε (onboarding) κε ην IBM Digital Data Exchange. Οη ππεξεζίεο ιήγνπλ 90 εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία εηδνπνηείζηε από ηελ IBM όηη ε πξόζβαζή ζαο ζηελ Υπεξεζία Cloud
είλαη δηαζέζηκε, αλεμάξηεηα από ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί όιεο νη ώξεο.

Ειδοποίηζη και Πολιηική Πποζηαζίαρ Δεδομένων Πποζωπικού Φαπακηήπα
Σπκθσλείηε (i) λα παξέρεηε κηα ζαθή θαη επδηάθξηηε δηαζύλδεζε (link) πξνο ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπ
δηθηπαθνύ ηόπνπ ζαο θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο δηαζύλδεζεο πξνο ηηο πξαθηηθέο ζπιινγήο θαη ρξήζεο δεδνκέλσλ ηεο IBM
(http://www.ibm.com/software/marketing-solutions/privacy/index.html) θαη ηεο εηαηξείαο ή ηνπ νξγαληζκνύ
ζαο, (ii) λα παξέρεηε εηδνπνίεζε όηη ηνπνζεηνύληαη cookies θαη αξρεία ηύπνπ clear gif/web beacon ζηνλ
ππνινγηζηή ηνπ επηζθέπηε από ηελ IBM γηα ινγαξηαζκό ζαο, καδί κε κηα εμήγεζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηεο
ρξήζεο ηεο ελ ιόγσ ηερλνινγίαο, θαη (iii) ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη από ην λόκν, λα απνθηάηε ηε
ζπλαίλεζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε cookies θαη αξρείσλ ηύπνπ clear
gif/web beacon από εζάο ή ηελ IBM γηα ινγαξηαζκό ζαο ζε ζπζθεπέο ησλ ελ ιόγσ επηζθεπηώλ.
Δίζηε ελήκεξνη θαη ζπκθσλείηε όηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο
ησλ Υπεξεζηώλ Cloud, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζαο (ησλ
ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ζαο) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Υπεξεζηώλ Cloud, κέζσ ηερλνινγηώλ
παξαθνινύζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ε IBM ζπγθεληξώλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ Υπεξεζηώλ Cloud κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο
γεληθήο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε καδί ζαο. Δπηβεβαηώλεηε όηη ζα
απνθηήζεηε ή έρεηε απνθηήζεη ηελ απαηηνύκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ ε IBM λα πξνβεί ζηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό εληόο ηεο IBM, άιισλ
εηαηξεηώλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηεο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνύκαζηε επηρεηξεκαηηθά,
ζπκκνξθνύκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Η IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ζαο αλαθνξηθά κε ηελ πξόζβαζε, ελεκέξσζε, δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ ζπιιερζέλησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο.

8.3

Τοποθεζίερ Ανηλούμενων Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδεηε σο
αληινύζεο νθέιε ησλ Υπεξεζηώλ Cloud. Η IBM ζα εθαξκόδεη θόξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεύζπλζε πνπ δειώλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία κηαο Υπεξεζίαο Cloud σο θύξηα επσθεινύκελε
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ηνπνζεζία, εθηόο εάλ παξάζρεηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Δζείο είζηε ππεύζπλνη γηα ηελ
έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγώλ ζηελ ΙΒΜ.
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