Σύμβαζη Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
Πεπιγπαθή Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
IBM Sterling B2B Services – File Transfer Service
Ακολοςθεί η Πεπιγπαθή Υπηπεζιών για ηην Παπαγγελία ζαρ:

1.

Υπηπεζία Cloud
Ζ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βαζηθήο πξνζθνξάο θαη ησλ πξναηξεηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη νη επηινγέο ζαο πξνζδηνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.
Σν Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα απνηειείηαη απφ ηελ παξερφκελε Πξνζθνξά Σηκήο θαη ηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") πνπ ζα ιάβεηε, ζηελ νπνία επηβεβαηψλνληαη ε εκεξνκελία
έλαξμεο θαη ε πεξίνδνο ηζρχνο ησλ Τπεξεζηψλ Cloud, θαζψο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηηκνιφγεζεο.

1.1

IBM Sterling B2B Services – File Transfer Service
Σν IBM Sterling B2B Services – File Transfer Service είλαη κηα βαζηδφκελε ζηε λεθνυπνινγηζηηθή (cloud
computing) ιχζε SaaS (software-as-a-service) κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (B2B) πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο κεγάισλ αξρείσλ απφ κεραλή ζε κεραλή ζε κηα επηιεγκέλε θνηλφηεηα εκπνξηθψλ
ζπλεξγαηψλ ηνπ πειάηε. Οη εκπνξηθνί ζαο ζπλεξγάηεο είλαη νξγαλσηηθέο νληφηεηεο κε ηηο νπνίεο έρεηε
κηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε. Ζ IBM ζα δηαηεξεί θαη ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πξνβνιήο ησλ
δεδνκέλσλ ζαο ζηελ Τπεξεζία Cloud παιαηφηεηαο 0-14 εκεξψλ, κέζσ εξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε
ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ηνπ Internet. Μεηά ηελ παξέιεπζε 14 εκέξσλ, ηα δεδνκέλα
δηαγξάθνληαη. Όκσο, γηα ηα αθφινπζα πξσηφθνιια, ηα νπνία απαηηνχλ ηελ παξαιαβή ("pick up")
δεδνκέλσλ, ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα γηα παξαιαβή κφλν γηα κηα πεξίνδν 7 εκεξψλ: FTP, SFTP,
FTPS θαη OFTP2. Μεηά ηελ παξέιεπζε 7 εκέξσλ, ηα δεδνκέλα δηαγξάθνληαη. Ζ ππεξεζία File Transfer
Service πεξηιακβάλεη επίζεο:
α.

Ζ ππεξεζία File Encryption ζπλίζηαηαη ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ελφο αξρείνπ πνπ έρεη
θξππηνγξαθεζεί κε ην PGP θαη γηα ην νπνίν ε IBM θαη ν Πειάηεο έρνπλ αληαιιάμεη έλα θιεηδί, θαη
ζηε κεηέπεηηα κεηάδνζή ηνπ ζε εζάο ή ζε εκπνξηθφ ζαο ζπλεξγάηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ή
ζηελ θξππηνγξάθεζε κε ην PGP ελφο κε θξππηνγξαθεκέλνπ αξρείνπ θαη ζηε κεηέπεηηα κεηάδνζή
ηνπ ζε εζάο ή ζε εκπνξηθφ ζαο ζπλεξγάηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

β.

Ζ ππεξεζία File Compression ζπλίζηαηαη ζηελ απνζπκπίεζε ελφο αξρείνπ πνπ έρεη ζπκπηεζηεί ζε
κνξθή .zip θαη ζηε κεηέπεηηα κεηάδνζή ηνπ ζε εζάο ή ζε εκπνξηθφ ζαο ζπλεξγάηε, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ή ζηε ζπκπίεζε ζε κνξθή .zip ελφο κε ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ θαη ζηε κεηέπεηηα
κεηάδνζή ηνπ ζε εζάο ή ζε εκπνξηθφ ζαο ζπλεξγάηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

Ζ IBM ζα παξέρεη ηνπο πφξνπο ηεο ιχζεο ηεο βαζηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ γηα ην
ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα απνηειείηαη
απφ ηηο αθφινπζεο θάζεηο:
α.

Ζ Φάζε ρεδηαζκνχ ηεο Λχζεο (Service Design Phase) απνηειείηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηερληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ IBM ζα παξέρεη κηα αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
πεξηβάιινληφο ζαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κηα εμέηαζε ηπρφλ εγγξάθσλ αξρηηεθηνληθήο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ πξνεγνπκέλσο καδί κε ηε ζπγθέληξσζε πξφζζεησλ απαηηήζεσλ πνπ θξίλνληαη
αλαγθαίεο απφ ηελ ΗΒΜ αλαθνξηθά κε ηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία ζπζηεκάησλ πιηθνχ εμνπιηζκνχ,
επηθνηλσληψλ, δηεπαθψλ εθαξκνγψλ θαη απαηηήζεσλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ.

β.

Ζ θάζε ηεο ηξνθνδφηεζεο ηεο ππεξεζίαο (service provisioning phase) απνηειείηαη απφ ηε
κεηάβαζε ηεο πθηζηάκελεο θνηλφηεηαο εκπνξηθψλ πλεξγαηψλ ζαο (δειαδή, ησλ Entity IDs ηνπο)
ζηελ Τπεξεζία Cloud. Ζ IBM:
(1)

Θα κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ εζάο θαη ηεο
Τπεξεζίαο Cloud,

(2)

Θα κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ
ζαο ζπλεξγαηψλ θαη ηεο Τπεξεζίαο Cloud,

(3)

Θα δηεμαγάγεη δνθηκέο ησλ ζπλδέζεσλ ζχκθσλα κε ζρέδηα δνθηκψλ ηεο IBM, θαη

(4)

Θα ζπλεξγάδεηαη καδί ζαο ζηε δηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο ηεο θνηλφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ
ζπλεξγαηψλ ζαο.
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γ.

Ζ επηρεηξεζηαθή θάζε (operations phase) απνηειείηαη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλήο
ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Cloud απφ ηελ IBM. Ζ IBM ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα δηαρεηξίδεηαη
εγθαηαζηάζεηο φπνπ βξίζθνληαη ν πιηθφο εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ ππνδνκή κεηαθνξάο
αξρείσλ ζαο ζηα πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud.

1.2

Πποαιπεηικέρ Επιλογέρ

1.2.1

IBM Sterling B2B Services – File Transfer Service – Extended Data Retention
IBM Sterling B2B Services - File Transfer Service - Extended Data Retention: ζπλίζηαηαη ζηελ
απνζήθεπζε gigabytes δεδνκέλσλ γηα κηα πξνθαζνξηζκέλε, εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ πνζφηεηα
ησλ δεδνκέλσλ πξνο απνζήθεπζε (ε νπνία κεηξάηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα) θαη ε ρξνληθή
πεξίνδνο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο.

1.2.2

IBM Sterling B2B Services – File Transfer Service – Partner Support
IBM Sterling B2B Services - File Transfer Service - Partner Support: ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή
ππνζηήξημεο γηα ηνπο εκπνξηθνχο ζαο ζπλεξγάηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ απφθξηζε ζηηο εξσηήζεηο
ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ Τπεξεζία Cloud θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έθηαζεο νπνηαζδήπνηε
αλαθεξφκελεο δπζιεηηνπξγίαο ζηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud απφ ηνπο εκπνξηθνχο ζαο ζπλεξγάηεο, κε
ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηεο ελ ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο ζε ζπλεξγαζία καδί ζαο. Ζ
IBM ζα παξέρεη ηελ ππνζηήξημε ζηνπο εκπνξηθνχο ζαο ζπλεξγάηεο κέζσ e-mail ή ηειεθψλνπ. Απηφ ην
επίπεδν ππνζηήξημεο είλαη επηπξφζζεην ζηε βαζηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη γηα ηελ Τπεξεζία Cloud.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ

2.1

Πολιηικέρ Αζθάλειαρ
Ζ IBM δηαηεξεί πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο
θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Ζ IBM απαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ
ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο απφ ην
πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζε θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Ζ IBM δηαζέηεη
κηα νκάδα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. Οη πνιηηηθέο θαη ηα πξφηππα αζθάιεηαο ηεο IBM επαλεμεηάδνληαη θαη
αμηνινγνχληαη ζε εηήζηα βάζε. Σπρφλ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηελ IBM αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε κηα
αλαιπηηθή δηαδηθαζία απφθξηζεο ζε πεξηζηαηηθά.

2.2

Έλεγσορ Ππόζβαζηρ
Ζ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε, εάλ είλαη απαξαίηεηε, επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
εθπξνζψπνπο ππνζηήξημεο ηεο IBM ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ. Σν πξνζσπηθφ
ηεο IBM ηαπηνπνηείηαη κέζσ ηαπηνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ (two-factor authentication) ζε έλα ελδηάκεζν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο "πχιεο". Όιεο νη ζπλδέζεηο θαηά ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ θξππηνγξαθεκέλσλ θαλαιηψλ. Όια ηα ζπκβάληα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα
πειάηε θαη ηα ζπκβάληα δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ην πεξηβάιινλ θηινμελίαο θαηαγξάθνληαη.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηερλνινγίαο WiFi ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM πνπ
ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ Τπεξεζία Cloud.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Διαθεζιμόηηηα Υπηπεζιών
Ζ ηξνπνπνίεζε ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία
δηαρείξηζεο αιιαγψλ ηεο IBM. Ζ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ ζε θαλφλεο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο (firewall)
ππφθεηληαη επίζεο ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαη εμεηάδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο ηεο
IBM πξηλ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. Ζ IBM παξαθνινπζεί ηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ζε 24x7
βάζε. Γηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηξσηά ζεκεία απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο
δηαρεηξηζηέο θαη ηξίηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη επίιπζε δπλεηηθψλ πεξηπηψζεσλ έθζεζεο
ζπζηεκάησλ ζε θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ
επηβιαβνχο θψδηθα (αληηκεηψπηζε ηψλ (antivirus), εληνπηζκφο παξαβηάζεσλ, έιεγρνο γηα ηξσηά ζεκεία
θαη απνηξνπή παξαβηάζεσλ) ζε φια ηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Οη ππεξεζίεο ησλ
θέληξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ππνζηεξίδνπλ έλα επξχ θάζκα πξσηνθφιισλ
παξάδνζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ δεκφζησλ δηθηχσλ. Παξαδείγκαηα
απνηεινχλ HTTPS/SFTP/FTPS/S/MIME θαη site-to-site VPN. Σα εθεδξηθά αληίγξαθα δεδνκέλσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα απνζήθεπζε εθηφο ηνπ θέληξνπ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θξππηνγξαθνχληαη πξηλ
ηε κεηαθνξά ηνπο.
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2.4

Καηαγπαθή Δπαζηηπιοηήηυν
Ζ IBM ηεξεί αξρεία θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο, ρψξνπο
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (data repositories), middleware θαη ζπζθεπέο ππνδνκήο δηθηχνπ πνπ
ππνζηεξίδνπλ θαη έρνπλ παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ. Πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο επέκβαζεο θαη λα είλαη δπλαηή ε θεληξηθή αλάιπζε,
απνζηνιή πξνεηδνπνηήζεσλ θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ, ε θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε θεληξηθνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο αξρείσλ θαηαγξαθήο (log repositories). Σα
δεδνκέλα ππνγξάθνληαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή γηα ηελ απνηξνπή πξνζπαζεηψλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο
επέκβαζεο. Σα αξρεία θαηαγξαθήο αλαιχνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κέζσ αλαθνξψλ πεξηνδηθήο
αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο. Σν πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ
εηδνπνηείηαη γηα νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο θαη φηαλ είλαη απαξαίηεην επηθνηλσλεί, ζε 24x7 βάζε, κε έλαλ
εηδηθφ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή.

2.5

Φςζική Αζθάλεια
Ζ IBM ηεξεί πξφηππα θπζηθήο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Τπάξρεη κφλν
πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζεκείσλ πξφζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM, ηα νπνία
ειέγρνληαη κε ηαπηνπνίεζε δχν παξαγφλησλ (two-factor authentication) θαη παξαθνινπζνχληαη απφ
θάκεξεο. Ζ πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη εγθεθξηκέλε άδεηα
πξφζβαζεο. Σν πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ ειέγρεη αλ ε πξφζβαζε έρεη εγθξηζεί θαη εθδίδεη κηα θάξηα
εηζφδνπ κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε απαηηνχκελε πξφζβαζε. Οη ππάιιεινη ζηνπο νπνίνπο εθδίδνληαη
ηέηνηεο θάξηεο εηζφδνπ νθείινπλ λα παξαδψζνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο θάξηεο εηζφδνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή
ηνπο θαη κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ ηελ θάξηα εηζφδνπ γηα ην θέληξν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κφλν γηα
ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην θέληξν. Ζ ρξήζε ησλ θαξηψλ εηζφδνπ θαηαγξάθεηαη. Οη
επηζθέπηεο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη ηεο IBM ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε έλα
βηβιίν επηζθεπηψλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην θηίξην θαη ζπλνδεχνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο
ηνπο ζην θηίξην. Οη πεξηνρέο παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ, νη απνβάζξεο θφξησζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια
ζεκεία φπνπ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην θηίξην ειέγρνληαη θαη απνκνλψλνληαη.

2.6

Σςμμόπθυζη
Ζ IBM πηζηνπνηεί ζε εηήζηα βάζε ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηθψλ ηεο πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηηο Αξρέο ηνπ Πιαηζίνπ Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") ηνπ
Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Ζ.Π.Α.: Notice (Δηδνπνίεζε), Choice (Δπηινγή), Onward Transfer
(Γηαβίβαζε), Access and Accuracy (Πξφζβαζε θαη Αθξίβεηα), Security (Αζθάιεηα) θαη
Oversight/Enforcement (Δπνπηεία/Δπηβνιή). ε εηήζηα βάζε, ε IBM δηεμάγεη ειέγρνπο SSAE 16 (ή
ηζνδχλακνπο ειέγρνπο), ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ θιάδνπ, ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ηεο. Ζ IBM ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο
απαηηήζεηο. ε ηαθηηθή βάζε δηεμάγνληαη αμηνινγήζεηο θαη έιεγρνη απφ ηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα
επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηεο. Οη ππάιιεινη ηεο IBM θαη
ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο παξαθνινπζνχλ ζε εηήζηα βάζε έλα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ππελζπκίδνληαη ζε εηήζηα βάζε νη
ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εζηθή
επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηήξεζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο IBM.

3.

Δέζμεςζη για ηα Επίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud: Απνδέρεζηε φηη ε χκβαζε SLA δελ ζπληζηά εγγχεζε πξνο εζάο.

3.1

Οπιζμοί
α.

"Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο" (Availability Credit) είλαη ην κέζν επαλφξζσζεο πνπ παξέρεη ε IBM γηα
κηα εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Ζ Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο ή
έθπησζεο έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνχ ηηκνινγίνπ ρξεψζεσλ ζπλδξνκήο γηα ηελ Τπεξεζία.

β.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ εζάο πξνο ηελ IBM ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο χκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεχρζεθε θάπνην Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο πκβαηηθνχ Μήλα.

γ.

"πκβαηηθφο Μήλαο" (Contracted Month) είλαη θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, αξρίδνληαο απφ ηηο 12.00 π.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ πξψηε εκέξα ηνπ
κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.
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δ.

"Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη
δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαη νη ρξήζηεο ζαο δελ
είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηψκαηα. ην Υξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία Cloud δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα
ζπκβάληα:
(1)

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο,

(2)

ζπκβάληα ή αηηίεο πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζχλδεζε κε ην Internet, έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θ.ν.θ.),;

(3)

Πξνβιήκαηα κε ηηο δηθέο ζαο εθαξκνγέο, εμνπιηζκφ ή δεδνκέλα ή κε εθαξκνγέο, εμνπιηζκφ ή
δεδνκέλα ηξίησλ,

(4)

Με ζπκκφξθσζε εθ κέξνπο ζαο κε ηηο απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία, ή

(5)

πκκφξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξέρεηε ζηελ
IBM ή παξέρνληαη απφ θάπνην ηξίην κέξνο ζηελ ΗΒΜ γηα ινγαξηαζκφ ζαο.

"πκβάλ" (Event) είλαη κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελφο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ.
"Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ" (Service Level) είλαη ην πξφηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη ηνπ
νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε SLA.

3.2

3.3

Πιζηώζειρ Διαθεζιμόηηηαρ
α.

Γηα λα εγείξεηε κηα Αμίσζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκφηεηαο 1 (φπσο νξίδεηαη παξαθάησ ζην άξζξν Σερληθή Τπνζηήξημε) γηα θάζε πκβάλ ζην
Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ
παξαηεξείηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο
Τπεξεζίαο. Θα πξέπεη λα παξέρεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πκβάλ θαη λα
παξέρεηε εχινγε βνήζεηα ζηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο.

β.

Πξέπεη λα εγείξεηε ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα θαηά ηελ νπνία αλέθπςε ε αηηία ηεο
Αμίσζεο.

γ.

Οη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
ζα κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθέξεηε φηη ππνζηήθαηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο
ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειφηεξε
ηζρχνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ IBM δελ ζα
ππνρξενχηαη λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην ίδην πκβάλ ζηνλ
ίδην πκβαηηθφ Μήλα.

δ.

Σν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθφ Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην 10 ηνηο εθαηφλ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο
ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.

Επίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
Διαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

Πίζηυζη Διαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Φπέυζηρ Σςνδπομήρ για ηο
Σςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίυζηρ)

< 99,0%

2%

< 97,0%

5%

< 95,0%

10%

Ζ Γηαζεζηκφηεηα ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ιεπηψλ ζε έλα πκβαηηθφ Μήλα (κείνλ
ηνλ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο), κείνλ (β) ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ κε πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ζην πκβαηηθφ
Μήλα, δηαηξνχκελν δηα (γ) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ζην πκβαηηθφ Μήλα (κείνλ ηνλ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ
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Πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο). Σν θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ
αλσηέξσ ππνινγηζκφ εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ.
Παξάδεηγκα: κε πξνγξακκαηηζκέλνο Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 500 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 200 ιεπηά Πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξφλνπ
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο
- 500 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.500 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην Δπηηεπρζέλ
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ (98,8%)

43.200 ιεπηά ζπλνιηθά (- 200 ιεπηά Πξνγξακκαηηζκέλνπ
Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο) θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ
= 43.000 ιεπηά

3.4

Άλλερ πληποθοπίερ για αςηή ηη Σύμβαζη SLA
Ζ παξνχζα χκβαζε SLA θαζίζηαηαη δηαζέζηκε κφλν ζε πειάηεο ηεο IBM θαη δελ ηζρχεη γηα αμηψζεηο πνπ
εγείξνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο, επηζθέπηεο, ζπκκεηέρνληεο θαη εγθεθξηκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο ζαο ζηελ
Τπεξεζία Cloud, νχηε γηα νπνηεζδήπνηε εθδφζεηο beta ή δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη απφ ηελ ΗΒΜ. Ζ παξνχζα χκβαζε SLA ηζρχεη κφλν γηα ηηο Τπεξεζίεο Cloud πνπ βξίζθνληαη
ζε παξαγσγηθή ρξήζε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ηζρχεη γηα κε παξαγσγηθά πεξηβάιινληα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηβαιιφλησλ δηελέξγεηαο δνθηκψλ,
απνθαηάζηαζεο κεηά απφ θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή αλάπηπμεο.

4.

Δικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

4.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Οη Τπεξεζίεο Cloud θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο βάζεη ελφο εθ ησλ παξαθάησ κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ
ρξέσζεο, φπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο:
α.

Entity ID ("Σαπηφηεηα Οληφηεηαο") είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί
ε Τπεξεζία Cloud. Έλα Entity ID είλαη κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα γηα κηα νληφηεηα πνπ
αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνχ Entity IDs πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ηνπ
Πειάηε.
Γηα απηή ηελ Τπεξεζία Cloud, ην Entity ID είλαη κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα γηα κηα εκπνξηθή νληφηεηα,
αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ελ ιφγσ εκπνξηθήο νληφηεηαο.

β.

4.2

Gigabyte είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Έλα
Gigabyte νξίδεηαη σο 2 ζηε 30ε δχλακε bytes δεδνκέλσλ (1.073.741.824 bytes). Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Gigabytes ησλ νπνίσλ
γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Σν πιεξσηέν πνζφ γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

4.2.1

Φπέυζη για μη Πλήπη Μήνα
Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε. Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπφκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ζαο ελεκεξψλεη ε ΗΒΜ φηη ε πξφζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία Cloud είλαη δηαζέζηκε.

4.2.2

Υπεπβάζειρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο, ζα ηηκνινγεζείηε γηα ηελ ππέξβαζε ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο ππέξβαζεο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

i126-6375-02 (08/2014)

ειίδα 5 απφ 8

4.2.3

Καη' Απαίηηζη (On-Demand)
Σπρφλ Καη' Απαίηεζε Δπηινγέο (On-Demand Options) ζα ηηκνινγνχληαη ζην κήλα θαηά ηνλ νπνίν
αξρίδεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ θαη' απαίηεζε επηινγή έλαληη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο.

4.2.4

Πποεηοιμαζία (Set-up)
Οη ρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

5.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέυζηρ

5.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
Ζ πεξίνδνο ηζρχνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM ζαο εηδνπνηεί φηη έρεηε
πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. ην ηκήκα ηεο
Απφδεημεο Γηθαηψκαηνο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα επηβεβαηψλνληαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο
θαη ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο. Δπηηξέπεηαη λα απμήζεηε ην δηθφ ζαο επίπεδν ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο
Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο θαηφπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΗΒΜ ή ηνλ Δκπνξηθφ
πλεξγάηε ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί. Θα επηβεβαηψζνπκε ην απμεκέλν επίπεδν ρξήζεο ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο.

5.2

Επιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Ιζσύορ Υπηπεζιών Cloud
ην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Τπεξεζία Cloud ζα αλαλεψλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο, νξίδνληαο ηελ πεξίνδν ηζρχνο σο κία απφ ηηο αθφινπζεο:

5.2.1

Αςηόμαηη Ανανέυζη
Δάλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο νξίδεηαη φηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο γίλεηαη απηφκαηα,
κπνξείηε λα θαηαξγήζεηε ηε ιήγνπζα Τπεξεζία Cloud κε έγγξαθν αίηεκα, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90)
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Δάλ
ε IBM ή ν Δκπνξηθφο πλεξγάηεο ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα εηδνπνίεζε δηαθνπήο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα πεξίνδνο ηζρχνο αλαλεψλεηαη απηφκαηα είηε γηα πεξίνδν ελφο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή πεξίνδν ηζρχνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.

5.2.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο δειψλεηαη φηη γίλεηαη ζπλερφκελε ηηκνιφγεζε, ζα εμαθνινπζείηε λα
έρεηε πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud θαη ζα ηηκνινγείζηε γηα ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud ζε ζπλερή
βάζε. Γηα λα δηαθφςεηε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερφκελεο ηηκνιφγεζεο, ζα
πξέπεη λα παξάζρεηε ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί έγγξαθε
εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξψλ ζηελ νπνία δεηάηε ηελ αθχξσζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud ζαο. Μεηά ηελ
αθχξσζε ηεο πξφζβαζήο ζαο, ζα ηηκνινγεζείηε γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεψζεηο πξφζβαζεο έσο
ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ε αθχξσζε.

5.2.3

Απαιηείηαι Ανανέυζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο δειψλεηαη φηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε Τπεξεζία Cloud
ζα ηεξκαηηζηεί κε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο θαη ε πξφζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία Cloud ζα θαηαξγεζεί.
Γηα λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ Τπεξεζία Cloud κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ζα πξέπεη λα
ππνβάιεηε κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεηε κηα λέα πεξίνδν ζπλδξνκήο.

6.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Γηαηίζεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο. Ζ
βαζηθή ηερληθή ππνζηήξημε κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηηο επηινγέο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο επηπέδνπ
Premium, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην αλσηέξσ Άξζξν 1.
Το κανονικό Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ ηηρ Υπηπεζίαρ Υποζηήπιξηρ μέζυ Τηλεθώνος και Email είναι
υρ εξήρ:
8:00 π.κ. – 11:00 κ.κ. Ώξεο Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. (EST), Γεπηέξα - Παξαζθεπή
Υποζηήπιξη Εκηόρ Επγάζιμος Ωπαπίος:
Τπνζηήξημε Δθηφο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ (εθηφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη
αλσηέξσ) δηαηίζεηαη κφλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο.
Σειέθσλν Τπνζηήξημεο (Support Hotline): 1-877-432-4300 (ζηηο Ζ.Π.Α.)
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Email: scn_support@us.ibm.com
Γηαδηθηπαθή πχιε ππνζηήξημεο: https://support.ibmcloud.com/

7.

Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
Απόκπιζηρ

1

Κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ/διακοπή παποσήρ ςπηπεζιών:
Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο
ηεο επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο
ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη πεξηπηψζεηο απηέο
αθνξνχλ ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ
θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή κηαο ιχζεο.

Δληφο 1 ψξαο

24x7

2

Σημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη
θίλδπλνο λα κε κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζε
επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληφο 2 εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

3

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο
ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληφο 4 εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

Ελάσιζηερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ ραξαθηήξα

Δληφο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ
α.

Ζ IBM κπνξεί (α) λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε αλψλπκσλ, ζπλαζξνηζηηθψλ,
πεξηιεπηηθψλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαη (β) λα
πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε αλαθνξψλ, κειεηψλ, αλαιχζεσλ θαη άιισλ πξντφλησλ εξγαζίαο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζπιινγή θαη αλάιπζε.

β.

Ζ IBM κπνξεί πξνβαίλεη ζηελ αληηγξαθή δεδνκέλσλ ζε έλαλ εμππεξεηεηή (server) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κε παξαγσγηθνχο ζθνπνχο εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα
ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο δνθηκψλ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ
ηεο IBM.

γ.

Ζ Τπεξεζία Cloud κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε κεηάδνζε πεξηερνκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ηαπηφηεηαο (customer ID) θαη ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ηνπ Πειάηε, απφ, πξνο ή κέζσ ζπζηεκάησλ
ή δηθηχσλ ηξίησλ, φπσο π.ρ. ην Internet θαη άιιεο Τπεξεζίεο Γηαζχλδεζεο, επί ησλ νπνίσλ ε IBM
δελ αζθεί έιεγρν θαη γηα ηηο νπνίεο ε IBM δελ θέξεη επζχλε. Οη απνζηνιείο θαη παξαιήπηεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Τπεξεζηψλ Cloud γηα ηελ θνηλφηεηα
ησλ εκπνξηθψλ ζαο ζπλεξγαηψλ κπνξεί λα κε ρεηξίδνληαη ην ελ ιφγσ πεξηερφκελν σο εκπηζηεπηηθφ.
Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα κεξηκλάηε γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εάλ ζέιεηε λα
κελ είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε ή απνθσδηθνπνίεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ Τπεξεζηψλ Cloud θαη
θαηά ηε κεηάδνζή ηνπ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο IBM θαη άιισλ δηθηχσλ ηξίησλ. Δζείο είζηε ππεχζπλνη,
θαη αλαιακβάλεηε ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο, γηα ηελ επηινγή ησλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ κέζσλ πνπ
ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε κεηάδνζε πεξηερνκέλνπ κέζσ ησλ δηθηχσλ ηεο IBM θαη ηξίησλ πξνκεζεπηψλ.

δ.

Ζ Τπεξεζία Cloud δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Νφκν πεξί Φνξεηφηεηαο θαη
Δπζχλεο ηεο Αζθάιηζεο Τγείαο (Health Insurance Portability and Accountability Act, ΖΗΡΑΑ) ησλ
ΖΠΑ θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο γηα ηε κεηάδνζε ή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα ή δεδνκέλσλ απφ ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη ε ηαπηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ
ηα νπνία αθνξνχλ ζε απνδεκηψζεηο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ή άιιεο πιεξνθνξίεο πγείαο.

i126-6375-02 (08/2014)

ειίδα 7 απφ 8

7.2

ε.

Ζ IBM πξέπεη λα εγθξίλεη νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ, ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκφ επηθνηλσλίαο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζηελ IBM (θαη ηε ιήςε δεδνκέλσλ απφ ηελ ΗΒΜ). Δζείο
είζηε ππεχζπλνη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγαξηαζκνχ ππεξεζηψλ Internet θαη ηε ζχλδεζε
γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud.

ζη.

Ζ επηηπρεκέλε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud απφ εζάο ζα εμαξηάηαη απφ ηελ εθ κέξνπο ζαο
ζπκβνιή ζην λα εμαζθαιίδεηαη φηη εζείο θαη νη εκπνξηθνί ζαο ζπλεξγάηεο πξνβαίλνπλ ζηηο
αθφινπζεο ελέξγεηεο:
(1)

Τινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ εζάο θαη ηεο IBM θαη ζπλεξγαζία κε ηελ
IBM ζηε δηεμαγσγή θνηλψλ δνθηκψλ ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ εζάο θαη ηεο IBM,

(2)

Δμαζθάιηζε ηεο χπαξμεο επαξθνχο αζθάιεηαο γηα ηηο ζρεηηθέο εθαξκνγέο, πιηθφ εμνπιηζκφ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ θαηάιιεισλ ηεηρψλ αζθαιείαο
(firewalls) γηα ηελ απνηξνπή κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο), γξακκαηνθηβψηηα θαη
κεηαδφζεηο δεδνκέλσλ ζαο θαη παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ γξακκαηνθηβσηίσλ θαη
κεηαδφζεσλ δεδνκέλσλ,

(3)

Έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηά ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο ιήςεο ησλ
θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ δεδνκέλσλ, επεμεξγαζίαο θαη κεηάδνζεο,

(4)

Έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο IBM γηα νπνηαδήπνηε ζθάικαηα ή απνηπρίεο κεηαηξνπήο, ζθάικαηα
ή απνηπρίεο επεμεξγαζίαο, κε ζπκβαηέο κεηαδφζεηο δεδνκέλσλ, απνηπρίεο απνζηνιήο ή
ιήςεο κεηαδφζεσλ δεδνκέλσλ ή αδπλακία πξφζβαζεο ζε νπνηνδήπνηε γξακκαηνθηβψηην.

(5)

Οξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ παξακέηξσλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη κεηάδνζεο,

(6)

Γηαηήξεζε επαξθψλ ππνζηεξηθηηθψλ δεδνκέλσλ, αξρείσλ θαη άιισλ πιηθψλ πνπ ζα
παξέρνπλ ζηελ IBM ηε δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ, αξρείσλ θαη άιισλ
πιηθψλ (φπσο π.ρ. αξρεία θάξηαο, αξρεία ηαηλίαο, αξρεία δίζθνπ θαη εθηππψζηκα
απνηειέζκαηα) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επαλεθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο πνπ
παξέρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Cloud, θαη

(7)

Δμαζθάιηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο θαη θνηλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ζαο ζηελ
θνηλφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο πεξηφδνπο δηελέξγεηαο δνθηκψλ,
ηηο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο απφ θαη πξνο ηελ Τπεξεζία Cloud.

Τοποθεζίερ Ανηλούμενυν Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θφξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδεηε σο
αληινχζεο ηα νθέιε ησλ Τπεξεζηψλ Cloud. Ζ IBM ζα εθαξκφδεη θφξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία κηαο Τπεξεζίαο Cloud σο θχξηα επσθεινχκελε
ηνπνζεζία, εθηφο εάλ παξάζρεηε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Δζείο είζηε ππεχζπλνη γηα ηελ
έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζηελ ΗΒΜ.

Σημανηικό: Ζ παξνχζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ ζηελ αγγιηθή απφ ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κφλν γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ
αγγιηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθφ θείκελν ππεξηζρχεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
δελ έρεηε πξφζβαζε ζην αγγιηθφ θείκελν, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθφ εθπξφζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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