Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ
IBM Digital Recommendations
ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ πεξηγξάθεηαη ε Τπεξεζία Cloud πνπ παξέρεηαη απφ ηελ IBM ζηνλ Πειάηε.
Με ηνλ φξν "Πειάηεο" λννχληαη ε εηαηξεία, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο θαη νη απνδέθηεο ηεο Τπεξεζίαο
Cloud. Ζ αληίζηνηρε Πξνζθνξά Σηκήο (Quotation) θαη ε Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα πλαιιαγψλ.

1.

Τπεξεζία Cloud
Σν IBM Digital Recommendations παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνίεζεο θαη
βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε πξνζθεξφκελα
πξντφληα. Ζ IBM ππνζηεξίδεη ηφζν ηε βειηηζηνπνίεζε πξνζθνξψλ γηα πξντφληα (IBM Product
Recommendations) φζν θαη γηα γεληθφ πεξηερφκελν (IBM Content Recommendations). Πξνζθέξνληαη σο
ρσξηζηέο ιχζεηο πνπ κπνξεί λα παξαγγείιεη ν Πειάηεο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.

1.1

IBM Content Recommendations
Σν IBM Content Recommendations είλαη κηα πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud 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 ζχληαμεο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ
πεξηερνκέλνπ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Πειάηε. Σν πεξηβάιινλ ρξήζηε ηνπ IBM Content
Recommendations παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ κηαο ζηξαηεγηθήο πξφηαζεο πεξηερνκέλνπ θαη
νξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ θαλφλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ
Πειάηε.

1.2

IBM Product Recommendations
Σν IBM Product Recommendations είλαη κηα πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud 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 ζχληαμεο εμαηνκηθεπκέλσλ
πξνηάζεσλ γηα πξντφληα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Πειάηε, ζηηο εθζηξαηείεο ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο ηνπ θαη ζε άιια θαλάιηα κάξθεηηλγθ. Σν πεξηβάιινλ ρξήζηε ηνπ IBM Product
Recommendations παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ κηαο ζηξαηεγηθήο πξφηαζεο πξντφλησλ πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Πειάηε. Έλα ιεηηνπξγηθφ ηκήκα δηαρείξηζεο
επηρεηξεζηαθψλ θαλφλσλ παξέρεη έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ ρξήζηε γηα ηελ νξηζκφ πξνεγκέλσλ
επηρεηξεζηαθψλ θαλφλσλ πνπ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ή λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο ηειηθέο
πξνηάζεηο πξντφλησλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνπο αιγνξίζκνπο ζπζρέηηζεο (affinity algorithms) ηεο
ιχζεο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο έλα ιεηηνπξγηθφ ηκήκα δηελέξγεηαο δνθηκψλ A/B, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί
εηδηθά γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ ηχπνπ "A/B/C & D split testing" γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο
επίδξαζεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξφηαζεο πξντφλησλ ζηε κεηαηξνπή επηζθεπηψλ ελφο
δηθηπαθνχ ηφπνπ 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 φκσο λα απαηηείηαη κηα ζπλδξνκή γηα ην IBM Digital Analytics.

2.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Απηή ε Τπεξεζία Cloud ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο
IBM, νη νπνίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα
https://www.ibm.com/cloud/resourcecenter/content/80 θαη κε νπνηνπζδήπνηε πξφζζεηνπο φξνπο
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. Σπρφλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δελ
ζα ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud.

3.

ύκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud, φπσο θαζνξίδεηαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο. Ζ χκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγχεζε. Ζ χκβαζε SLA είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνλ Πειάηε θαη ηζρχεη κφλν γηα ηε ρξήζε ζε
πεξηβάιινληα παξαγσγήο.
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3.1

Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο
Ο Πειάηεο πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα Κξηζηκφηεηαο 1 ζην Help Desk
ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο
παξαηεξεί γηα πξψηε θνξά φηη πξνέθπςε έλα ζπκβάλ πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε δηαζεζηκφηεηα ηεο
Τπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο πξέπεη εχινγα λα βνεζά ηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Μηα αμίσζε βάζεη δειηίνπ ππνζηήξημεο γηα ηε κε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο κηαο χκβαζεο SLA
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνχ κήλα. Ζ
απνδεκίσζε γηα κηα έγθπξε αμίσζε κε αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο κηαο χκβαζεο SLA ζα ζπλίζηαηαη
ζε κηα πίζησζε έλαληη ελφο κειινληηθνχ ηηκνινγίνπ γηα ηελ Τπεξεζία Cloud ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν δελ ήηαλ δηαζέζηκε ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ζην
ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο Τπεξεζίαο Cloud ("Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο"). Ο Υξφλνο Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλαθέξεη ην ζπκβάλ έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ απνθαζίζηαηαη ε Τπεξεζία Cloud θαη δελ πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα
πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο, αηηίεο πέξαλ απφ ηνλ
έιεγρν ηεο IBM, πξνβιήκαηα κε ην πεξηερφκελν ή ηελ ηερλνινγία, ην ζρεδηαζκφ ή ηηο νδεγίεο ηνπ Πειάηε
ή ηξίησλ, κε ππνζηεξηδφκελεο δηαηάμεηο ζπζηεκάησλ θαη πιαηθνξκψλ ή άιια ζθάικαηα ηνπ Πειάηε, ή
πξνθιεζέληα απφ ηνλ Πειάηε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ή δνθηκέο αζθάιεηαο ηνπ Πειάηε. Ζ IBM ζα παξέρεη
ηελ πςειφηεξε ηζρχνπζα απνδεκίσζε κε βάζε ηε ζσξεπηηθή δηαζεζηκφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ
παξέρεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ζπκβαηηθφ κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ελ
δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα ηελ Τπεξεζία Cloud.
Γηα κηα δέζκε Τπεξεζηψλ Cloud (κεκνλσκέλεο Τπεξεζίεο Cloud πνπ πσινχληαη καδί σο εληαία
πξνζθνξά έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε απνδεκίσζε ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπλδπαζκέλε
κεληαία ηηκή γηα ηε δέζκε Τπεξεζηψλ Cloud θαη φρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα θάζε
κεκνλσκέλε Τπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εγείξεη αμίσζε αλαθνξηθά κε κία κφλν κεκνλσκέλε
Τπεξεζία Cloud ζε κηα δέζκε ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή.

3.2

Δπίπεδα Παξνρήο Τπεξεζηώλ
"πιινγή Δηζεξρφκελσλ Γεδνκέλσλ" (Inbound Data Collection) είλαη ε ζπγθέληξσζε εηζεξρφκελσλ
δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ζηνηρείσλ επεμεξγαζίαο εηζεξρφκελσλ δεδνκέλσλ ηεο Τπεξεζίαο Cloud.
Τπεξεζία Cloud

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

Γηαζεζηκόηεηα πιινγήο
Δηζεξρόκελωλ
Γεδνκέλωλ θαηά ηε
δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα

IBM Product Recommendations

Ν

Ν

IBM Content Recommendations

Ν

Ν

IBM Product Recommendations Analytics Independent

Ν

Ν

Γηαζεζηκφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβαηηθνχ κήλα
Γηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα

Απνδεκίωζε
(% ηεο κεληαίαο ρξέωζεο ζπλδξνκήο* γηα ην
ζπκβαηηθό κήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν αμίωζεο)

99% – 99,949%

2%

98% – 98,999%

5%

97% – 97,999%

12%

Υακειφηεξν απφ 97,000%

20%

* Δάλ ε Τπεξεζία Cloud απνθηήζεθε απφ έλαλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο IBM, ε κεληαία ρξέσζε
ζπλδξνκήο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή θαηαιφγνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα ην ζπκβαηηθφ
κήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν αμίσζεο, κε έθπησζε 50%. Ζ IBM ζα πξνβαίλεη ζε κηα άκεζε επηζηξνθή
ρξεκάησλ ζηνλ Πειάηε.
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Ζ Γηαζεζηκφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ιεπηψλ
ζε έλα ζπκβαηηθφ κήλα, κείνλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ κήλα, δηαηξνχκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην ζπκβαηηθφ κήλα.
Παξάδεηγκα: Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 50 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβαηηθνχ κήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 50 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 43.150 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα 99,884%
δηαζεζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ κήλα

πλνιηθή δηάξθεηα πκβαηηθνχ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

Σερληθή Τπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud κέζσ email, online ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο,
Εσληαλήο πλνκηιίαο (Live Chat) θαη ηειεθψλνπ ("Σερληθή Τπνζηήξημε"). Ζ IBM ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκν
ην εγρεηξίδην "IBM Software as a Service Support Handbook", ζην νπνίν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλίαο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δηαδηθαζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε
παξέρεηαη καδί κε ηελ Τπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

ηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Υξόλνπο
Απόθξηζεο θαηά ην
Ωξάξην
Τπνζηήξημεο

1

Κξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο/δηαθνπή
παξνρήο ππεξεζηώλ:
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.

2

εκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή ιεηηνπξγίαο ηεο
ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη θίλδπλνο ν Πειάηεο λα κε
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληφο 2 εξγάζηκσλ
σξψλ

3

Πεξηνξηζκέλεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ
ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληφο 4 εξγάζηκσλ
σξψλ

4

Διάρηζηεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ ραξαθηήξα

Δληφο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

5.

Γηθαηώκαηα θαη Σηκνιόγεζε

5.1

Μεηξηθά πζηήκαηα Υξέωζεο

Δληφο 1 ψξαο

Ζ Τπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

Γέζκεπζε (Engagement) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζνχλ νη
ππεξεζίεο. Μηα Γέζκεπζε ζπληζηάηαη ζε επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάλησλ, ππεξεζηψλ
επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο ή ζπκβάλησλ ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε παξαδνηέα. Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα 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 ελφο πξνζδηνξηζκέλνπ ζπκβάληνο, ην νπνίν πξνθιήζεθε απφ έλαλ
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παξαθνινπζνχκελν επηζθέπηε γηα έλα Entity ID ("Σαπηφηεηα Οληφηεηαο"). Μηα Κιήζε ζηνλ
Δμππεξεηεηή ηεο νπνίαο γίλεηαη επεμεξγαζία απφ δηαθνξεηηθά Entity IDs ζα κεηξάηαη σο κία
κνλαδηθή Κιήζε ζηνλ Δμππεξεηεηή γηα θάζε κνλαδηθφ Entity ID. Έλα Entity ID δηαρσξίδεη ή/θαη
ειέγρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα ζηελ Τπεξεζία Cloud, ζηα νπνία κπνξεί λα
πεξηιακβάλνληαη επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ
Πειάηε. Κάζε Γηθαίσκα MSC αληηπξνζσπεχεη έλα Δθαηνκκχξην Κιήζεηο ζηνλ Δμππεξεηεηή. Πξέπεη
λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα MSC γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνχ θιήζεσλ ζηνλ Δμππεξεηεηή
ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο Cloud, έλα Client ID ("Σαπηφηεηα Πειάηε") είλαη ην ίδην
κε έλα Entity ID ("Σαπηφηεηα Οληφηεηαο").
γ.

Υίιηεο Μνλάδεο Μεηαηξνπήο Δζόδωλ (Thousand Revenue Conversion Unit - TRCU) – κηα
κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Μηα Μνλάδα
Μεηαηξνπήο Δζφδσλ είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο Δζφδσλ ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ην
ρξεζηκνπνηνχκελν λφκηζκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ Τπεξεζία Cloud. Σα πνζά Δζφδσλ πνπ
εθθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζε κνλάδεο RCU ζχκθσλα 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 απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα TRCU γηα ηελ θάιπςε ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ Δζφδσλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Cloud ή ηα
νπνία δηαρεηξίδεηαη ε Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο.

δ.

Γέθα Υηιηάδεο Γνιάξηα ΗΠΑ Έζνδα από Πωιήζεηο (Ten Thousand USD Sales Revenue) – κηα
κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα Υηιηάδεο Γνιάξηα
ΖΠΑ Έζνδα απφ Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ εθθξαζκέλν ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα
ΖΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδα ηνπ Πειάηε πνπ παξήρζεζαλ απφ παξαθνινπζνχκελεο online
πξσηνβνπιίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ Δζφδσλ απφ Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο
Υηιηάδεο Γνιάξηα ΖΠΑ πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη
ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

ε.

Γέθα Υηιηάδεο Δπξώ Έζνδα από Πωιήζεηο (Ten Thousand EUR Sales Revenue) – κηα κνλάδα
κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα Υηιηάδεο Δπξψ Έζνδα
απφ Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ εθθξαζκέλν ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Δπξψ πνπ αληηζηνηρεί ζηα
έζνδα ηνπ Πειάηε πνπ παξήρζεζαλ απφ παξαθνινπζνχκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζχκθσλα κε
ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή
δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ Δζφδσλ απφ Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Δπξψ πνπ
παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

ζη.

Γέθα Υηιηάδεο Βξεηαληθέο Λίξεο Έζνδα από Πωιήζεηο (Ten Thousand GBP Sales Revenue) –
κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα Υηιηάδεο
Βξεηαληθέο Λίξεο Έζνδα απφ Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ εθθξαζκέλν ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο
Βξεηαληθέο Λίξεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδα ηνπ Πειάηε πνπ παξήρζεζαλ απφ
παξαθνινπζνχκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ
Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ
Δζφδσλ απφ Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Βξεηαληθέο Λίξεο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

δ.

Δθαηνκκύξην Γηέλ Έζνδα από Πωιήζεηο (Million YEN Sales Revenue) – κηα κνλάδα κέηξεζεο
βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Δθαηνκκχξην Γηέλ Έζνδα απφ Πσιήζεηο
είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ εθθξαζκέλν ζε Δθαηνκκχξηα Ηαπσληθά Γηέλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδα ηνπ
Πειάηε πνπ παξήρζεζαλ απφ παξαθνινπζνχκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ Δζφδσλ απφ Πσιήζεηο ζε Δθαηπκκχξηα Ηαπσληθά Γηέλ πνπ παξήρζεζαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

ε.

Γέθα Υηιηάδεο Γνιάξηα Καλαδά Έζνδα από Πωιήζεηο (Ten Thousand CAD Sales Revenue) –
κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα Υηιηάδεο
Γνιάξηα Καλαδά Έζνδα απφ Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ εθθξαζκέλν ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο
Γνιάξηα Καλαδά πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδα ηνπ Πειάηε πνπ παξήρζεζαλ απφ παξαθνινπζνχκελεο
online πξσηνβνπιίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία Cloud.
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Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ Δζφδσλ απφ Πσιήζεηο
ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα Καλαδά πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο
πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

5.2

ζ.

Γέθα Υηιηάδεο Γνιάξηα Απζηξαιίαο Έζνδα από Πωιήζεηο (Ten Thousand AUD Sales
Revenue) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα
Υηιηάδεο Γνιάξηα Απζηξαιίαο Έζνδα απφ Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ εθθξαζκέλν ζε
Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα Απζηξαιίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδα ηνπ Πειάηε πνπ παξήρζεζαλ
απφ παξαθνινπζνχκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ
ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ
Δζφδσλ απφ Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα Απζηξαιίαο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

η.

Γέθα Υηιηάδεο Γνιάξηα ηγθαπνύξεο Έζνδα από Πωιήζεηο (Ten Thousand SGD Sales
Revenue) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα
Υηιηάδεο Γνιάξηα ηγθαπνχξεο Έζνδα απφ Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ εθθξαζκέλν ζε
Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα ηγθαπνχξεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδα ηνπ Πειάηε πνπ παξήρζεζαλ
απφ παξαθνινπζνχκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ
ηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ
Δζφδσλ απφ Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Γνιάξηα ηγθαπνχξεο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

ηα.

Γέθα Υηιηάδεο Ρεάιηα Βξαδηιίαο Έζνδα από Πωιήζεηο (Ten Thousand BRL Sales Revenue) –
κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Γέθα Υηιηάδεο
Ρεάιηα Βξαδηιίαο Έζνδα απφ Πσιήζεηο είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ εθθξαζκέλν ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο
Ρεάιηα Βξαδηιίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδα ηνπ Πειάηε πνπ παξήρζεζαλ απφ
παξαθνινπζνχκελεο online πξσηνβνπιίεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ
Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ
Δζφδσλ απφ Πσιήζεηο ζε Γεθάδεο Υηιηάδεο Ρεάιηα Βξαδηιίαο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

Υξεώζεηο Πξνεηνηκαζίαο
Οη ρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.
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 ηηκνιφγεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο.

5.3

Υξέωζε γηα κε Πιήξε Μήλα
ην Έγγξαθν πλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

5.4

Υξεώζεηο Τπέξβαζεο
Δάλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud απφ ηνλ Πειάηε ζε νπνηνδήπνηε ηξίκελν (κε βάζε ην
εκεξνινγηαθφ έηνο αξρίδνληαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ) ππεξβαίλεη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή έλα Έγγξαθν πλαιιαγήο θαηά ηξεηο (3) θνξέο, ηφηε ν
Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα ηελ ππέξβαζε ζχκθσλα κε ηηο ρξεψζεηο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
αληίζηνηρε Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή Έγγξαθν πλαιιαγήο.

5.5

Υξεώζεηο γηα Δμ Απνζηάζεωο Τπεξεζίεο
Οη Δμ Απνζηάζεσο Τπεξεζίεο αγνξάδνληαη βάζεη ελφο κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο αλά Γέζκεπζε θαη
ηηκνινγνχληαη κε ηελ παξαγγειία ηνπο. Οη Τπεξεζίεο ιήγνπλ 90 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία αγνξάο
ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φιεο νη ψξεο.

5.5.1

IBM Product Recommendations Premium Onboarding Services (Πξνθαηαξθηηθέο Τπεξεζίεο
επηπέδνπ Premium)
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 48 σξψλ ζηελ παξνρή εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιψλ, θαιψλ
πξαθηηθψλ, εθπαίδεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο γηα αξράξηνπο Πειάηεο ηνπ IBM Product
Recommendations ή ηνπ IBM Product Recommendations Analytics Independent, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε.

i126-6378-03 (07/2015)

ειίδα 5 απφ 7

5.5.2

IBM Content Recommendations Premium Onboarding Services (Πξνθαηαξθηηθέο Τπεξεζίεο
επηπέδνπ Premium)
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 48 σξψλ εμ απνζηάζεσο παξνρήο ζπκβνπιψλ, βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ, εθπαίδεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο γηα ηελ εμνηθείσζή ζαο κε ην IBM Content
Recommendations.

5.5.3

IBM Digital Recommendations Optimization
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 20 σξψλ ζηελ παξνρή εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιψλ, θαιψλ
πξαθηηθψλ θαη ππνζηήξημεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο θαη ηεο ρξήζεο γηα ηνπο
Υξήζηεο πνπ έρνπλ ήδε εμνηθεησζεί (ή ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμνηθείσζε Υξεζηψλ), γηα είηε ην IBM
Product Recommendations είηε ην IBM Content Recommendations.

6.

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Δπηινγέο Αλαλέωζεο
Ζ πεξίνδνο ηζρχνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε φηη
έρεη πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο. ηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Τπεξεζία Cloud αλαλεψλεηαη απηφκαηα, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη
βάζεη ζπλερφκελεο ρξήζεο ή δηαθφπηεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο.
ε πεξίπησζε απηφκαηεο αλαλέσζεο, εθηφο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, ε Τπεξεζία Cloud ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.
ε πεξίπησζε ζπλερφκελεο ρξήζεο, ε Τπεξεζία Cloud ζα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε ζε κεληαία
βάζε έσο φηνπ ν Πειάηεο πξνβεί ζε έγγξαθε δήισζε θαηαγγειίαο 90 εκεξψλ. Ζ Τπεξεζία Cloud ζα
εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα κεηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν 90
εκεξψλ.

7.

Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο

7.1

IBM Product Recommendations Analytics Independent
ηε ζπλδξνκή γηα απηή ηελ Τπεξεζία Cloud πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:

7.2

●

Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο IBM, ν Πειάηεο ζα ιάβεη ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ Client IDs (κεηαμχ 110) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ.

●

IBM Digital Analytics Digital Data Exchange

●

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

Υξήζε Γεδνκέλωλ Πειάηε από ηελ IBM
Ζ IBM κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο έξεπλαο, δηελέξγεηαο
δνθηκψλ θαη αλάπηπμεο ζε κε παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε IBM ζα έρεη
πξνεγνπκέλσο αθαηξέζεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ε ηαπηφηεηα
ηνπ Πειάηε ή επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα κε
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ γηα ηέηνηνπο κε παξαγσγηθνχο ζθνπνχο, επηθνηλσλψληαο κε ηελ
ππεξεζία Σερληθήο Τπνζηήξημεο.

7.3

Δηδνπνίεζε θαη Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Υαξαθηήξα
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί: (i) λα παξέρεη κηα ζαθή θαη επδηάθξηηε δηαζχλδεζε (link) πξνο ηνπο φξνπο ρξήζεο
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Πειάηε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο δηαζχλδεζεο πξνο ηηο πξαθηηθέο ζπιινγήο θαη ρξήζεο δεδνκέλσλ ηεο IBM
(http://www.ibm.com/software/marketing-solutions/privacy/index.html) θαη ηνπ Πειάηε, (ii) λα παξέρεη
εηδνπνίεζε φηη ηνπνζεηνχληαη cookies θαη αξρεία ηχπνπ clear gif/web beacon ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ
επηζθέπηε απφ ηελ IBM γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, καδί κε κηα εμήγεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο ρξήζεο ηεο
ελ ιφγσ ηερλνινγίαο, θαη (iii) ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν, λα απνθηά ηε ζπλαίλεζε ησλ
επηζθεπηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε cookies θαη αξρείσλ ηχπνπ clear gif/web beacon
απφ ηνλ Πειάηε ή ηελ IBM γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζηηο ζπζθεπέο ησλ ελ ιφγσ επηζθεπηψλ.

εκαληηθό: 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
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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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