ύκβαζε Τπεξεζηώλ Cloud ηεο IBM
Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ Cloud ηεο IBM:
IBM Digital Recommendations
Αθνινπζεί ε Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ γηα ηελ Παξαγγειία ζαο:

1.

Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ Cloud
Οη πξνζθνξέο πνπ παξαγγείιαηε πξνζδηνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο. Γηα ην ζθνπό ηεο
παξνύζαο Τπεξεζίαο Cloud, ην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα απνηειείηαη από ηελ Πξνζθνξά Σηκήο πνπ
ζαο παξέρεη ε IBM θαη ηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") πνπ ζα ιάβεηε από ηελ
IBM, ζηελ νπνία επηβεβαηώλεηαη ε παξνρή ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαη νξίδνληαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη
ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud.
Σν IBM Digital Recommendations ζάο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απηνκαηνπνίεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο ζύληαμεο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε πξνζθεξόκελα πξντόληα. Ζ IBM
ππνζηεξίδεη ηόζν ηε βειηηζηνπνίεζε πξνζθνξώλ γηα πξντόληα (IBM Product Recommendations) όζν θαη
γηα γεληθό πεξηερόκελν (IBM Content Recommendations). Πξνζθέξνληαη σο ρσξηζηέο ιύζεηο πνπ
κπνξείηε λα παξαγγείιεηε, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.

1.1

IBM Content Recommendations
Σν IBM Content Recommendations είλαη κηα πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud Service πνπ ζπλεξγάδεηαη κε
ην IBM Digital Analytics, γηα ην νπνίν απαηηείηαη κηα ρσξηζηή ζπλδξνκή Τπεξεζίαο Cloud. Ζ πξνζθνξά
Content Recommendations απηνκαηνπνηεί θαη βειηηζηνπνηεί ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο εμαηνκηθεπκέλσλ
πξνηάζεσλ πεξηερνκέλνπ ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ νξγαληζκνύ ζαο. Σν πεξηβάιινλ ρξήζηε ηνπ IBM
Content Recommendations παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ κηαο ζηξαηεγηθήο πξόηαζεο
πεξηερνκέλνπ θαη νξηζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθώλ θαλόλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο
ηνπ νξγαληζκνύ ζαο.

1.2

IBM Product Recommendations
Σν IBM Product Recommendations είλαη κηα πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud Service πνπ ζπλεξγάδεηαη κε
ην IBM Digital Analytics, γηα ην νπνίν απαηηείηαη κηα ρσξηζηή ζπλδξνκή Τπεξεζίαο Cloud. Ζ πξνζθνξά
IBM Product Recommendations απηνκαηνπνηεί θαη βειηηζηνπνηεί ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο εμαηνκηθεπκέλσλ
πξνηάζεσλ γηα πξντόληα ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ νξγαληζκνύ ζαο, ζηηο εθζηξαηείεο ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο ζαο θαη ζε άιια θαλάιηα κάξθεηηλγθ. Σν πεξηβάιινλ ρξήζηε ηνπ IBM Product
Recommendations παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ κηαο ζηξαηεγηθήο πξόηαζεο πξντόλησλ πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ ζαο. Έλα ιεηηνπξγηθό ηκήκα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθώλ
θαλόλσλ παξέρεη έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ ρξήζηε γηα ηελ νξηζκό πξνεγκέλσλ επηρεηξεζηαθώλ θαλόλσλ
πνπ κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ή λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο πξντόλησλ πνπ
ζπληάζζνληαη από ηνπο αιγνξίζκνπο ζπζρέηηζεο (affinity algorithms) ηεο ιύζεο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο
έλα ιεηηνπξγηθό ηκήκα δηελέξγεηαο δνθηκώλ A/B, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκώλ
ηύπνπ "A/B/C & D split testing" γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζρεηηθήο επίδξαζεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο
ζηξαηεγηθέο πξόηαζεο πξντόλησλ ζηε κεηαηξνπή επηζθεπηώλ ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ζε πειάηεο.

1.3

IBM Product Recommendations Analytics Independent
Σν IBM Product Recommendations Analytics Independent παξέρεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο κε ην IBM Product
Recommendations, ρσξίο όκσο λα απαηηείηαη κηα ζπλδξνκή γηα ην IBM Digital Analytics.

2.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Ζ IBM εθαξκόδεη θαη ηεξεί ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ άξζξν.

2.1

Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο
Ζ IBM δηαηεξεί πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο
δεκνζηεύνληαη θαη θνηλνπνηνύληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Ζ 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. Σπρόλ
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πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηελ IBM αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε κηα αλαιπηηθή δηαδηθαζία απόθξηζεο ζε
πεξηζηαηηθά.

2.2

Έιεγρνο Πξόζβαζεο
Ζ IBM κεξηκλά γηα ην ινγηθό δηαρσξηζκό ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηώλ ηεο. Σα δεδνκέλα θάζε πειάηε
απνζεθεύνληαη ζε έλα ρσξηζηό ζρήκα (schema) πνπ έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα επηηξέπεη ηελ
πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Cloud ή κε ηελ εμαγσγή ηνπο από ηνλ πειάηε. Έλαο
θαζνξηζκέλνο από ηνλ πειάηε δηαρεηξηζηήο ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud
θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ πειάηε. Ζ IBM ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία ηαπηνπνίεζεο πνιιαπιώλ παξαγόλησλ
(multi-factor authentication) θαη θξππηνγξάθεζεο VPN Tunnel θαηά ηελ πξόζβαζε ζε ζπζηήκαηα
πειάησλ. Ζ πξόζβαζε πεξηνξίδεηαη ζηα άηνκα εθείλα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
γηα ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαη ηεο αληίζηνηρεο ππνδνκήο πιηθνύ εμνπιηζκνύ
θαη ινγηζκηθνύ ζε θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηξίησλ. Ζ 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

Αθεξαηόηεηα θαη Γηαζεζηκόηεηα Τπεξεζηώλ
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πόξνπο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (OSR) θαη ζην ινγηζκηθό εθαξκνγώλ
ππόθεηληαη ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ ηεο IBM. ηελ ππνδνκή δηθηύνπ θαη ζηνπο ζηαζκνύο
εξγαζίαο ησλ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ή εξγάδνληαη κε
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 πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα. Σα 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

Καηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ
Ζ 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. Ζ IBM ηεξεί αξρεία
θαηαγξαθήο (logs) ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη i) 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

Φπζηθή Αζθάιεηα
Ζ IBM πεξηνξίδεη ηελ πξόζβαζε απνθιεηζηηθά ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ησλ θέληξσλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΗΒΜ εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο IBM θαη ησλ θέληξσλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM πνπ παξέρνληαη από ηξίηεο εηαηξείεο. Σν πεξηβάιινλ ηεο
Τπεξεζίαο 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. Ζ IBM απνηξέπεη ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξνβνιή,
αληηγξαθή, ηξνπνπνίεζε ή αθαίξεζε νπνησλδήπνηε απνζεθεπηηθώλ κέζσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
δεδνκέλα πειαηώλ. Σα 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). ηνπο παξερόκελνπο από
ηελ IBM θνξεηνύο ππνινγηζηέο θαη ζηαζκνύο εξγαζίαο απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηερλνινγίαο
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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. Ζ 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. Ζ 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

πκκόξθσζε
Ζ 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
Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Ζ.Π.Α.: Notice (Δηδνπνίεζε), Choice (Δπηινγή), Onward Transfer
(Γηαβίβαζε), Access and Accuracy (Πξόζβαζε θαη Αθξίβεηα), Security (Αζθάιεηα) θαη
Oversight/Enforcement (Δπνπηεία/Δπηβνιή). ε εηήζηα βάζε δηεμάγεηαη πξόηππνο έιεγρνο (audit) SSAE
16 Type (παιηόηεξα SAS 70), ή ηζνδύλακνο έιεγρνο, ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηoπ
πεξηβάιινληνο παξαγσγήο καο. Ζ IBM ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απαηηήζεηο.
ε 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. ε εηήζηα βάζε νη ππάιιεινη ηεο IBM θαη ησλ
πξνκεζεπηώλ ηεο παξαθνινπζνύλ έλα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ππελζπκίδνληαη ζε εηήζηα βάζε νη ζηόρνη
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.

Γέζκεπζε γηα ηα Δπίπεδα Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Ζ IBM παξέρεη ηηο αθόινπζεο δεζκεύζεηο αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ ("SLA") γηα ηελ
Τπεξεζία Cloud, αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε IBM θαζηζηά ηελ Τπεξεζία Cloud
δηαζέζηκε ζε εζάο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά γηα ηελ νπνία ηζρύεη ε ύκβαζε SLA πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα "Δπίπεδα Παξνρήο Τπεξεζηώλ" θαη ζα αλαθέξεηαη σο ε "Τπεξεζία" ζην παξόλ άξζξν
ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ύλβαζε SLA.

3.1

Οξηζκνί
α.

"Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγώλ" (Application Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο ησλ θηινμελνύκελσλ από ηελ IBM ηκεκάησλ ηεο δηεπαθήο εθαξκνγώλ
δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ όιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνύκελα δηθαηώκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ ππάξρεη "Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" εάλ
νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ
νπνία δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα.

β.

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

γ.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη από εζάο πξνο ηελ IBM ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
ηεο παξνύζαο ύκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεύρζεθε θάπνην Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ θαηά
ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα.

δ.

"πκβαηηθόο Μήλαο" (Contracted Month) είλαη θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθόο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ ηεο Τπεξεζίαο, αξρίδνληαο από ηηο 12.00 π.κ. ώξα Γθξήλνπηηο (GMT) ηελ
πξώηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ώξα Γθξήλνπηηο (GMT) ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

ε.

"Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη ν Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο Δθαξκνγώλ ή/θαη
ν Υξόλνο Γηαθνπήο πιινγήο Δηζεξρόκελσλ Γεδνκέλσλ, πνπ είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ
νπνία έρεη δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Τπεξεζία θαη θαλέλαο από
ηνπο ρξήζηεο ζαο δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο
δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα. ην Υξόλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε
ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε από ηα
αθόινπζα ζπκβάληα:
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4.

●

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο.

●

πκβάληα ή αηηίεο πέξαλ από ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζύλδεζε κε ην Internet θ.ν.θ.)

●

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

●

Με ζπκκόξθσζε εθ κέξνπο ζαο κε ηηο απαηηνύκελεο δηακνξθώζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδόκελεο πιαηθόξκεο γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία.

●

πκκόξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξέρεηε ζηελ
IBM ή παξέρνληαη από θάπνην ηξίην κέξνο ζηελ ΗΒΜ γηα ινγαξηαζκό ζαο.

ζη.

"πκβάλ" (Event) είλαη κηα πεξίζηαζε ή ζύλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελόο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ.

δ.

"Υξόλνο Γηαθνπήο πιινγήο Δηζεξρόκελσλ Γεδνκέλσλ" (Inbound Data Collection Downtime) είλαη
κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμεη εηζεξρόκελα
δεδνκέλα κέζσ ησλ ζηνηρείσλ επεμεξγαζίαο εηζεξρόκελσλ δεδνκέλσλ ηεο Τπεξεζίαο.

ε.

"Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ" (Service Level) είλαη ην πξόηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
ύκβαζε SLA.

Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο
α.

Γηα λα δηθαηνύζηε λα εγείξεηε κηα Αμίσζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα
Εήηεκα Κξηζηκόηεηαο 1 (όπσο νξίδεηαη παξαθάησ ζην άξζξν Σερληθή Τπνζηήξημε) γηα θάζε πκβάλ
ζην Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ
παξαηεξείηε γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο
Τπεξεζίαο. Θα πξέπεη λα παξέρεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πκβάλ
θαη λα παξέρεηε εύινγε βνήζεηα ζηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο.

β.

Πξέπεη λα εγείξεηε ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο.

γ.

Οη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο ζα βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν
νπνίνο ζα κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθέξεηε όηη ππνζηήθαηε γηα πξώηε θνξά ηηο
επηπηώζεηο ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Δάλ αλαθέξεηε έλα πκβάλ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
Δθαξκνγώλ θαη έλα πκβάλ Γηαθνπήο πιινγήο Δηζεξρόκελσλ Γεδνκέλσλ ηα νπνία
παξνπζηάδνληαη ηαπηόρξνλα, ηόηε ε IBM ζα ζεσξεί ηηο επηθαιππηόκελεο ρξνληθέο πεξηόδνπο
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο σο κία ρξνληθή πεξίνδν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαη όρη σο δύν ρσξηζηέο
ρξνληθέο πεξηόδνπο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ
πςειόηεξε ηζρύνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο
Τπεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Ζ
IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα παξέρεη πεξηζζόηεξεο από κία Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο γηα ην (ηα)
ίδην(-α) πκβάλ(ηα) ζηνλ ίδην πκβαηηθό Μήλα.

δ.

Γηα κηα Γέζκε Τπεξεζηώλ (Bundled Service: κεκνλσκέλεο Τπεξεζίεο πνπ πσινύληαη καδί σο
παθέην έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε
ζπλδπαζκέλε κεληαία ηηκή γηα ηε Γέζκε Τπεξεζηώλ θαη όρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο
γηα θάζε κεκνλσκέλε Τπεξεζία. Μπνξείηε λα εγείξεηε Αμίσζε αλαθνξηθά κε κία κόλν κεκνλσκέλε
Τπεξεζία ζε κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, θαη ε IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα
παξέρεη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο γηα πεξηζζόηεξεο από κία Τπεξεζίεο ζε κηα δέζκε θαηά ηε
δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε πκβαηηθνύ Μήλα.

ε.

Δάλ αγνξάζαηε ηελ Τπεξεζία από έλαλ έγθπξν κεηαπσιεηή ηεο IBM ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο
κεηαπώιεζεο ζηελ νπνία ε IBM δηαηεξεί ηελ θύξηα επζύλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεύζεσλ ηεο
Τπεξεζίαο θαη ηεο ύκβαζεο SLA, ηόηε ε Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε
ηζρύνπζα ηηκή RSVP (Relationship Suggested Value Price) γηα ηελ Τπεξεζία γηα ην πκβαηηθό
Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.

ζη.

Σν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Γηαζεζηκόηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθό Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην είθνζη ηνηο εθαηόλ (20%) ηνπ ελόο δσδεθάηνπ (1/12) ηεο
εηήζηαο ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.
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5.

Δπίπεδα Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Τπεξεζία

Ιζρύνλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Γηαζεζηκόηεηα Δθαξκνγώλ
θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα

Γηαζεζηκόηεηα πιινγήο
Δηζεξρόκελσλ Γεδνκέλσλ
θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα

IBM Product Recommendations

Ν

Ν

IBM Content Recommendations

Ν

Ν

IBM Product Recommendations Analytics
Independent

Ν

Ν

Δπηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ θαηά ηε
δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα

Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο
(% ηεο Μεληαίαο Υξέσζεο πλδξνκήο γηα ην
πκβαηηθό Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν Αμίσζεο)

99% – 99,949%

2%

98% – 98,999%

5%

97% – 97,999%

12%

Υακειόηεξν από 97,000%

20%

Σν πνζνζηό ηνπ "Δπηηεπρζέληνο Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ" ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθόο
αξηζκόο ιεπηώλ ζε έλα πκβαηηθό Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο ζην πκβαηηθό Μήλα, δηαηξνύκελν δηα (γ) ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ζην πκβαηηθό Μήλα.
Σν θιάζκα πνπ πξνθύπηεη από ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκό εθθξάδεηαη σο πνζνζηό.
Παξάδεηγκα: Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 50 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα
ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 50 ιεπηά Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο = 43.150 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 99,884%
Δπηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ

ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά

6.

Άιιεο πιεξνθνξίεο γηα απηή ηε ύκβαζε SLA
Ζ παξνύζα ύκβαζε SLA θαζίζηαηαη δηαζέζηκε κόλν ζε πειάηεο ηεο IBM θαη δελ ηζρύεη γηα αμηώζεηο πνπ
εγείξνληαη από ηνπο ρξήζηεο ζαο, ηνπο επηζθέπηεο ζαο θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Τπεξεζία, νύηε
γηα νπνηεζδήπνηε εθδόζεηο beta ή δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη από ηελ ΗΒΜ. Ζ
παξνύζα ύκβαζε SLA ηζρύεη κόλν γηα ηηο Τπεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε παξαγσγηθή ρξήζε θαη θαηά
ζπλέπεηα δελ ηζρύεη γηα κε παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη
πεξηνξηζηηθά, πεξηβαιιόλησλ δηελέξγεηαο δνθηκώλ, απνθαηάζηαζεο κεηά από θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο ή αλάπηπμεο. Δάλ έρεηε αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηώδεηο ππνρξεώζεηο ζαο βάζεη ηεο
ζύκβαζήο ζαο γηα ηελ Τπεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηεο αζέηεζεο
ππνρξεώζεσλ πιεξσκήο, δελ δηθαηνύζζε λα εγείξεηε θακία Αμίσζε βάζεη ηεο παξνύζαο ύκβαζεο SLA.
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7.

Γηθαηώκαηα, Σηκνιόγεζε, Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Τπνζηήξημε

7.1

Μεηξηθά πζηήκαηα Υξέσζεο
Οη πξνζθνξέο Τπεξεζηώλ Cloud πσινύληαη ζύκθσλα κε ην (ηα) αθόινπζν(-α) κεηξηθό(-ά) ζύζηεκα(ηα)
ρξήζεο:
α.

"Γέζκεπζε" (Engagement) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζνύλ νη
ππεξεζίεο. Μηα Γέζκεπζε ζπληζηάηαη ζε επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, εθπαηδεπηηθώλ ζπκβάλησλ, ππεξεζηώλ
επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο ή ζπκβάλησλ ππεξεζηώλ πνπ βαζίδνληαη ζε παξαδνηέα. Πξέπεη λα
απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε θάζε Γέζκεπζεο.

β.

Δθαηνκκύξην Κιήζεηο ζηνλ Δμππεξεηεηή (Million Server Calls - MSC) είλαη κηα κνλάδα
κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Κιήζε ζηνλ Δμππεξεηεηή είλαη
δεδνκέλα πνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ Τπεξεζία Cloud θαη ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ε Τπεξεζία Cloud
σο απνηέιεζκα ελόο πξνζδηνξηζκέλνπ ζπκβάληνο, ην νπνίν πξνθιήζεθε από έλαλ
παξαθνινπζνύκελν επηζθέπηε γηα έλα Entity ID ("Σαπηόηεηα 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 Τπεξεζία 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.
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο Τπεξεζίαο Cloud, έλα Client ID ("Σαπηόηεηα Πειάηε") είλαη ην ίδην
κε έλα Entity ID ("Σαπηόηεηα Οληόηεηαο").

γ.

Υίιηεο Μνλάδεο Μεηαηξνπήο Δζόδσλ (Thousand Revenue Conversion Unit - TRCU) είλαη κηα
κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Μηα Μνλάδα
Μεηαηξνπήο Δζόδσλ είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο Δζόδσλ ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε από ην
ρξεζηκνπνηνύκελν λόκηζκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ Τπεξεζία Cloud. Σα πνζά Δζόδσλ πνπ
εθθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν λόκηζκα πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζε κνλάδεο RCU ζύκθσλα κε ηνλ
πίλαθα κεηαηξνπήο πνπ παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.ibm.com/software/licensing/conversion_unit_table. Κάζε δηθαίσκα TRCU αληηζηνηρεί ζε
Υίιηεο Μνλάδεο RCU. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα TRCU γηα ηελ θάιπςε ηνπ
ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ Δζόδσλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Cloud ή ηα
νπνία δηαρεηξίδεηαη ε Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

δ.

Γέθα Υηιηάδεο Γνιάξηα ΗΠΑ Έζνδα από Πσιήζεηο (Ten Thousand USD Sales Revenue) είλαη
κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα Υηιηάδεο
Γνιάξηα ΖΠΑ Έζνδα από Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθό πνζό εθθξαζκέλν ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο
Γνιάξηα ΖΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδά ζαο πνπ παξήρζεζαλ από παξαθνινπζνύκελεο online
πξσηνβνπιίεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα
απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθώλ Δζόδσλ από Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο
Υηιηάδεο Γνιάξηα ΖΠΑ πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη
ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

ε.

Γέθα Υηιηάδεο Δπξώ Έζνδα από Πσιήζεηο (Ten Thousand EUR Sales Revenue) είλαη κηα
κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα Υηιηάδεο Δπξώ
Έζνδα από Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθό πνζό εθθξαζκέλν ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Δπξώ πνπ
αληηζηνηρεί ζηα έζνδά ζαο πνπ παξήρζεζαλ από παξαθνινπζνύκελεο online πξσηνβνπιίεο,
ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ
επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθώλ Δζόδσλ από Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο
Δπξώ πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο.
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7.2

ζη.

Γέθα Υηιηάδεο Βξεηαληθέο Λίξεο Έζνδα από Πσιήζεηο (Ten Thousand GBP Sales Revenue)
είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα Υηιηάδεο
Βξεηαληθέο Λίξεο Έζνδα από Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθό πνζό εθθξαζκέλν ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο
Βξεηαληθέο Λίξεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδά ζαο πνπ παξήρζεζαλ από παξαθνινπζνύκελεο online
πξσηνβνπιίεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα
απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθώλ Δζόδσλ από Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο
Υηιηάδεο Βξεηαληθέο Λίξεο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

δ.

Δθαηνκκύξην Γηέλ Έζνδα από Πσιήζεηο (Million YEN Sales Revenue) είλαη κηα κνλάδα
κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Δθαηνκκύξην Γηέλ Έζνδα από
Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθό πνζό εθθξαζκέλν ζε Δθαηνκκύξηα Ηαπσληθά Γηέλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα
έζνδά ζαο πνπ παξήρζεζαλ από παξαθνινπζνύκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζύκθσλα κε ηα
ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα
γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθώλ Δζόδσλ από Πσιήζεηο ζε Δθαηπκκύξηα Ηαπσληθά Γηέλ πνπ
παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

ε.

Γέθα Υηιηάδεο Καλαδηθά Γνιάξηα Έζνδα από Πσιήζεηο (Ten Thousand CAD Sales Revenue)
είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα Υηιηάδεο
Καλαδηθά Γνιάξηα Έζνδα από Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθό πνζό εθθξαζκέλν ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο
Γνιάξηα Καλαδά πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδά ζαο πνπ παξήρζεζαλ από παξαθνινπζνύκελεο online
πξσηνβνπιίεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα
απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθώλ Δζόδσλ από Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο
Υηιηάδεο Γνιάξηα Καλαδά πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

ζ.

Γέθα Υηιηάδεο Απζηξαιέδηθα Γνιάξηα Έζνδα από Πσιήζεηο (Ten Thousand AUD Sales
Revenue) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud.
Γέθα Υηιηάδεο Απζηξαιέδηθα Γνιάξηα Έζνδα από Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθό πνζό εθθξαζκέλν
ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα Απζηξαιίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδά ζαο πνπ παξήρζεζαλ από
παξαθνινπζνύκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ
Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθώλ
Δζόδσλ από Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα Απζηξαιίαο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

η.

Γέθα Υηιηάδεο ηγθαπνπξέδηθα Γνιάξηα Έζνδα από Πσιήζεηο (Ten Thousand SGD Sales
Revenue) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud.
Γέθα Υηιηάδεο ηγθαπνπξέδηθα Γνιάξηα Έζνδα από Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθό πνζό εθθξαζκέλν
ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα ηγθαπνύξεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδά ζαο πνπ παξήρζεζαλ από
παξαθνινπζνύκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ
Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθώλ
Δζόδσλ από Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα ηγθαπνύξεο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

ηα.

Γέθα Υηιηάδεο Βξαδηιηάληθα Ρεάιηα Έζνδα από Πσιήζεηο (Ten Thousand BRL Sales
Revenue) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud.
Γέθα Υηιηάδεο Βξαδηιηάληθα Ρεάιηα Έζνδα από Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθό πνζό εθθξαζκέλν ζε
Γεθάδεο Υηιηάδεο Ρεάιηα Βξαδηιίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδά ζαο πνπ παξήρζεζαλ από
παξαθνινπζνύκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ
Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθώλ
Δζόδσλ από Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Ρεάιηα Βξαδηιίαο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα δηθαηώκαηα ρξήζεο: IBM Product Recommendations
Analytics Independent
ηε ζπλδξνκή γηα απηή ηελ Τπεξεζία Cloud πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
●

Με βάζε ηελ αμηνιόγεζε ηεο IBM, ζα ιάβεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό Client IDs (κεηαμύ 1-50) γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζαο.

●

IBM Digital Analytics Digital Data Exchange

●

IBM Digital Analytics Import κε ηηο βαζηθέο ελόηεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ (Category Definition File,
Enterprise Products Report θαη Forecast Metrics)
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7.3

Υξεώζεηο θαη Σηκνιόγεζε

7.3.1

Δπηινγέο Σηκνιόγεζεο
Σν πιεξσηέν πνζό γηα ηηο πξνζθνξέο Τπεξεζηώλ Cloud θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο, σο
εμήο:
α.

Πξνθαηαβνιηθή πιεξσκή πιήξνπο πνζνύ

β.

Μεληαίσο (εθ ησλ πζηέξσλ)

γ.

Σξηκεληαίσο (πξνθαηαβνιηθά)

δ.

Δηεζίσο (πξνθαηαβνιηθά)

Ζ θαζνξηζκέλε επηινγή ηηκνιόγεζεο ζα ηζρύεη γηα ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Σν πιεξσηέν πνζό αλά θύθιν ηηκνιόγεζεο ζα βαζίδεηαη ζηε κεληαία ή εηήζηα
ρξέσζε ζπλδξνκήο θαη ηνλ αξηζκό θύθισλ ηηκνιόγεζεο ζε έλα έηνο, ζπλ νπνηεζδήπνηε ρξεώζεηο
ππέξβαζεο.
7.3.2

Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα
Ζ ρξεώζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζε εζάο θαη
πεξηιακβάλεηαη ζην πξώην ηηκνιόγην. Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο
ππνιεηπόκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζαο
ελεκεξώλεη ε ΗΒΜ όηη ε πξόζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία Cloud είλαη δηαζέζηκε.

7.3.3

Τπεξβάζεηο
Δάλ ε πξαγκαηηθή ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud ζε νπνηνδήπνηε ηξίκελν (κε βάζε ην εκεξνινγηαθό
έηνο αξρίδνληαο από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ) ππεξβαίλεη ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Έγγξαθν Παξαγγειίαο θαηά ηξεηο (3) θνξέο, ηόηε ζα ηηκνινγεζείηε γηα ηελ ππέξβαζε, όπσο θαζνξίδεηαη
ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Δάλ ε αξρηθή παξνρή ζε εζάο γίλεηαη εληόο ελόο δεδνκέλνπ ηξηκήλνπ, ε
ρξέσζε ππέξβαζεο ζα ππνινγηζηεί θαη' αλαινγίαλ.

7.3.4

Καη' Απαίηεζε (On-Demand)
Σπρόλ Καη' Απαίηεζε Δπηινγέο (On-Demand Options) ζα ηηκνινγνύληαη ζην κήλα θαηά ηνλ νπνίν
παξαγγέιιεηε ηελ θαη' απαίηεζε επηινγή έλαληη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

7.3.5

Πξνεηνηκαζία (Setup)
Οη ρξεώζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.
a.

7.3.6

Ζ ρξέσζε γηα ηελ Δθάπαμ Πξνεηνηκαζία (One-Time Setup) ηνπ IBM Product Recommendations
Analytics Independent ζα επηβιεζεί θαηά ηελ αξρηθή παξνρή έλαληη ηεο ηηκήο θαη γηα ηελ πεξίνδν
ηηκνιόγεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

Δμ Απνζηάζεσο Τπεξεζίεο (κε απηνκαηνπνηεκέλεο)
Οη Δμ Απνζηάζεσο Τπεξεζίεο (κε απηνκαηνπνηεκέλεο) αγνξάδνληαη κε βάζε ην κεηξηθό ζύζηεκα
ρξέσζεο αλά Γέζκεπζε.
α.

IBM Product Recommendations - Πξνθαηαξθηηθέο Τπεξεζίεο επηπέδνπ Premium (Premium
Onboarding Services) - Γπλακηθή ή κηθηή παξάδνζε
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 48 σξώλ εμ απνζηάζεσο παξνρήο ζπκβνπιώλ, βέιηηζησλ
πξαθηηθώλ, εθπαίδεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο γηα αξράξηνπο ρξήζηεο ηνπ IBM Product
Recommendations ή ηνπ IBM Product Recommendations Analytics Independent, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, γηα ηε δπλακηθή ή ηε κηθηή κέζνδν παξάδνζεο. Απηέο νη ππεξεζίεο ιήγνπλ 90 εκέξεο
από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηε εηδνπνίεζε από ηελ IBM όηη ε πξόζβαζή ζαο ζην
IBM Product Recommendations ή ζην IBM Product Recommendations Analytics Independent,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, είλαη δηαζέζηκε, αλεμάξηεηα από ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί όιεο νη
ώξεο.

β.

IBM Product Recommendations - Πξνθαξθηηθέο Τπεξεζίεο επηπέδνπ Premium (Premium
Onboarding Services) - Παξάδνζε κέζσ αξρείσλ απινύ θεηκέλνπ
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 40 σξώλ εμ απνζηάζεσο παξνρήο ζπκβνπιώλ, βέιηηζησλ
πξαθηηθώλ, εθπαίδεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο γηα αξράξηνπο ρξήζηεο ηνπ IBM Product
Recommendations ή ηνπ IBM Product Recommendations Analytics Independent, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, γηα ηε κέζνδν παξάδνζεο κέζσ αξρείσλ απινύ θεηκέλνπ. Απηέο νη ππεξεζίεο ιήγνπλ
90 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηε εηδνπνίεζε από ηελ IBM όηη ε πξόζβαζή
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ζαο ζην IBM Product Recommendations ή ζην IBM Product Recommendations Analytics
Independent, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, είλαη δηαζέζηκε, αλεμάξηεηα από ην εάλ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί όιεο νη ώξεο.
γ.

IBM Content Recommendations - Πξνθαηαξθηηθέο Τπεξεζίεο επηπέδνπ Premium (Premium
Onboarding Services)
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 48 σξώλ εμ απνζηάζεσο παξνρήο ζπκβνπιώλ, βέιηηζησλ
πξαθηηθώλ, εθπαίδεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο γηα ηελ εμνηθείσζή ζαο κε ην IBM Content
Recommendations. Απηέο νη ππεξεζίεο ιήγνπλ 90 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
ιακβάλεηε εηδνπνίεζεο από ηελ IBM όηη ε πξόζβαζή ζαο ζην IBM Content Recommendations είλαη
δηαζέζηκε, αλεμάξηεηα από ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί όιεο νη ώξεο.

7.4

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Δπηινγέο Αλαλέσζεο

7.4.1

Πεξίνδνο Ιζρύνο
Ζ πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM ζαο εηδνπνηεί όηη έρεηε
πξόζβαζε ζηα ηκήκαηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. ην ηκήκα
ηεο Απόδεημεο Γηθαηώκαηνο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα επηβεβαηώλνληαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο
έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο, θαζώο θαη εάλ θαη κε πνηνλ ηξόπν ζα αλαλεώλεηαη ε πεξίνδνο
ηζρύνο. Δπηηξέπεηαη λα απμήζεηε ην δηθό ζαο επίπεδν ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο θαηόπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΗΒΜ ή έλαλ Δκπνξηθό πλεξγάηε ηεο IBM. Ζ ελ
ιόγσ αιιαγή ζα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

7.4.2

Δπηινγέο Αλαλέσζεο Πεξηόδνπ Ιζρύνο Τπεξεζηώλ Cloud
ην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Τπεξεζία Cloud ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο, νξίδνληαο ηελ πεξίνδν ηζρύνο σο κία από ηηο αθόινπζεο:
α.

Απηόκαηε Αλαλέσζε
Δάλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο νξίδεηαη όηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο γίλεηαη απηόκαηα,
κπνξείηε λα θαηαξγήζεηε ηε ιήγνπζα Τπεξεζία Cloud κε έγγξαθν αίηεκα, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα
(90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο. Δάλ ε IBM ή έλαο Δκπνξηθόο πλεξγάηεο ηεο IBM 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 ζην ηκήκα ηεο Απόδεημεο Γηθαηώκαηνο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

β.

πλερόκελε Σηκνιόγεζε
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο αλαθέξεηαη όηη γίλεηαη ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, ζα
εμαθνινπζείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud θαη ζα ηηκνινγείζηε γηα ηε ρξήζε ηεο
Τπεξεζίαο Cloud ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθόςεηε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαη ηε
δηαδηθαζία ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ζα πξέπεη λα παξάζρεηε ζηελ IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
πλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηάηε ηελ αθύξσζε ηεο
Τπεξεζίαο 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.

γ.

Απαηηείηαη Αλαλέσζε
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο αλαθέξεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε Τπεξεζία
Cloud ζα ηεξκαηηζηεί κε ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο θαη ε πξόζβαζή 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 εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
πλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεηε κηα λέα πεξίνδν ζπλδξνκήο.

7.5

Σερληθή Τπνζηήξημε
Γηαηίζεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο.
Σν θαλνληθό Ωξάξην Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο κέζσ Σειεθώλνπ θαη Email είλαη
σο εμήο:
Κπξηαθή 8:00 κ.κ. – Παξαζθεπή 7:00 κ.κ., Ώξεο Κεληξηθώλ Ζ.Π.Α. (CET) (εθηόο αξγηώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα εηαηξηθώλ αξγηώλ ηεο IBM)
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Τπνζηήξημε Δθηόο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ:
Τπνζηήξημε Δθηόο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ (εθηόο ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη
αλσηέξσ) δηαηίζεηαη κόλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκόηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο.
Σειέθσλν Τπνζηήξημεο (Support Hotline): 1-866-493-2673 ζηηο Ζ.Π.Α. (άιινη αξηζκνί δηαηίζεληαη κέζσ
ηεο Πύιεο Τπνζηήξημεο (Support Portal))
Email: cm_support@us.ibm.com
Πύιε Τπνζηήξημεο 24 x 7: https://support.ibmcloud.com ή ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε
δηαζύλδεζε ππνζηήξημεο (Support) από ηελ Τπεξεζία Cloud. Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε κηα
ειεθηξνληθή Γλσζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ, αλάγλσζεο Απαληήζεσλ ζε πρλέο Δξσηήζεηο (FAQ),
παξαθνινύζεζεο εθπαηδεπηηθώλ βίληεν, κεηαθόξησζεο ηεθκεξίσζεο, θαη πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο
δειηίσλ αλαθνξάο πξνβιεκάησλ.
Εσληαλή πλνκηιία (Chat) (γηα επαγγεικαηηθέο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ ηεο
Τπεξεζίαο Cloud): Κπξηαθή – Παξαζθεπή, 8:00 κ.κ. – 6:00 κ.κ., Ώξεο Κεληξηθώλ Ζ.Π.Α. (εθηόο αξγηώλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα εηαηξηθώλ αξγηώλ ηεο IBM)
Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

ηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Υξόλνπο
Απόθξηζεο

Κάιπςε Υξόλσλ
Απόθξηζεο

Δληόο 1 ώξαο

24x7

1

Κξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο/δηαθνπή παξνρήο ππεξεζηώλ:
Γελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηεο
επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο ζεκαζίαο
δηεπαθή (interface). Οη πεξηπηώζεηο απηέο αθνξνύλ
ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ θξίζηκεο
επηπηώζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εμαηηίαο
ηεο αδπλακίαο πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηώζεηο
απηέο απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή κηαο ιύζεο.

2

εκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο: Δληόο 2 εξγάζηκσλ
Ζ δπλαηόηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή
σξώλ
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη
θίλδπλνο λα κε κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζε
επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

3

Πεξηνξηζκέλεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Γειώλεη όηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε
γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληόο 4 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

Διάρηζηεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Μηα εξώηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνύ ραξαθηήξα

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

8.

Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο

8.1

Δηδνπνίεζε θαη Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα
πκθσλείηε (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.

εκαληηθό: Ζ παξνύζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηώλ ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
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http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ 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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