Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ
IBM eMessage
1.

Υπεξεζία Cloud
Σηελ παξνύζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ πεξηγξάθεηαη ε Υπεξεζία Cloud πνπ παξέρεηαη από ηελ IBM ζηνλ
Πειάηε. Με ηνλ όξν "Πειάηεο" λννύληαη ε εηαηξεία, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο θαη νη απνδέθηεο ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Ζ αληίζηνηρε Πξνζθνξά Τηκήο (Quotation) θαη ε Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of
Entitlement - "PoE") παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα Σπλαιιαγώλ.

1.1

IBM eMessage
Ζ Υπεξεζία Cloud IBM eMessage, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε κε ην IBM Campaign, ζαο παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηείηε δεδνκέλα πειαηώλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από δηαθνξεηηθά θαλάιηα,
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ηζηνξηθά δεδνκέλα ζπλαιιαγώλ κε
ζθνπό ηελ θαηάηκεζε, ζηόρεπζε θαη εμαηνκίθεπζε ςεθηαθώλ κελπκάησλ γηα ηελ απνζηνιή ηνπο βάζεη
ζπκβάλησλ (event-triggered messaging) ή ζε δέζκεο κελπκάησλ (batched messaging).
Τν IBM eMessage είλαη κηα ιύζε παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ ζαο επηηξέπεη
λα δεκηνπξγείηε έγγξαθα θαη λα αληαιιάζζεηε ςεθηαθά κελύκαηα. Τν eMessage παξέρεη κηα ιεηηνπξγία
ζύληαμεο εγγξάθσλ, κηα βηβιηνζήθε πεξηερνκέλνπ θαη κηα ιεηηνπξγία πξνεπηζθόπεζεο εγγξάθσλ ζε
κνξθή HTML γηα ηε δνθηκή θαη ηελ εθαξκνγή κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη εθζηξαηεηώλ
"ζειίδσλ πξνζγείσζεο" (landing page campaigns) ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ην eMessage
παξέρεη πιεξνθνξίεο αλάιπζεο κεηά ηε ιήμε κηαο εθζηξαηείαο αλαθνξηθά κε ηα κόληκα ή πξνζσξηλά
ζθάικαηα παξάδνζεο ςεθηαθώλ κελπκάησλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε, ζρεδόλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν,
πξάμεσλ αλνίγκαηνο θαη παηήκαηνο (open & click).
Τν IBM eMessage – Push Notification είλαη κηα ιύζε πειαηεηαθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπκκεηνρήο
(customer engagement) γηα θνξεηέο ζπζθεπέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγείηε
θαη λα απνζηέιιεηε απιέο θαη εκπινπηηζκέλεο εηδνπνηήζεηο πξνώζεζεο (push notifications) ζηνπο
ρξήζηεο εθαξκνγώλ smartphone.
α.

Λύζε Υπεξεζίαο Δ-mail
Ζ ζπλδξνκή IBM eMessage παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ αθόινπζσλ πόξσλ:
(1)

Document Composer (Πξόγξακκα Σύληαμεο Δγγξάθσλ): Παξέρεη έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ
ζύληαμεο εγγξάθσλ κε δπλαηόηεηεο "ηξαβήγκαηνο θαη ελαπόζεζεο" (drag and drop). Απηό ην
πξόγξακκα ζύληαμεο επηηξέπεη ζηνπο Φξήζηεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud λα ζπληάζζνπλ ή λα
επεμεξγάδνληαη κελύκαηα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη ζειίδεο "πξνζγείσζεο" (landing
pages) ρξεζηκνπνηώληαο έλα πξόηππν ζην νπνίν νξίδνληαη πεξηνρέο ζηαζεξνύ πεξηερνκέλνπ
(κε θείκελν, εηθόλεο θαη δηαζπλδέζεηο) θαη πξνζαξκόζηκεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην ζύζηεκα
κπνξεί λα πξνζζέηεη πεξηερόκελν κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαιήπηε. Οη
εμαηνκηθεπκέλεο ή νη βαζηδόκελεο ζε online θόξκεο ζειίδεο πξνζγείσζεο είλαη
πξνζαξκνζκέλεο δηαδηθηπαθέο ζειίδεο πνπ θηινμελνύληαη κέζσ ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

(2)

Content Library (Βηβιηνζήθε Πεξηερνκέλνπ): Απνζεθεύεη δεκηνπξγεκέλα από ηνλ Πειάηε
πξόηππα (templates) θαη πεξηιακβάλεη αξρεία πεξηερνκέλνπ όπσο π.ρ. εηθόλεο jpg, png θαη gif
θαη θνηλά αξρεία θεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κεκνλσκέλα ζηνηρεία θεηκέλνπ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη
ζειίδσλ πξνζγείσζεο.

(3)

Email Preview (Πξνεπηζθόπεζε Μελπκάησλ Ζιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο): Τν eMessage
παξνπζηάδεη έλα δείγκα ηνπ εγγξάθνπ όπσο ζα εκθαληδόηαλ κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ. Δπίζεο
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο ηνπ ζπλαξκνινγεκέλνπ εγγξάθνπ ζε
δηαθνξεηηθνύο πειάηεο email όπσο π.ρ. ην Yahoo, ην Gmail θαη ην Hotmail, ζε ζπζθεπέο
iPhone θαη Android θαη ζε πξνγξάκκαηα πινήγεζεο όπσο π.ρ. ην Internet Explorer θαη ην
Firefox.
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β.

(4)

Message Deployment (Απνζηνιή Μελπκάησλ): Τν eMessage απνζηέιιεη εμαηνκηθεπκέλα
κελύκαηα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζε ζθνπνύκελνπο παξαιήπηεο θαη θηινμελεί ζειίδεο
"πξνζγείσζεο" (landing pages). Παξέρνληαη δύν επηινγέο απνζηνιήο κελπκάησλ: βάζεη
ζπκβάλησλ (event-triggered messaging) θαη ζε δέζκεο (batched messaging) Έλα
απνζηειιόκελν βάζεη ζπκβάληνο ζπλαιιαθηηθό κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (eventtriggered transactional email) είλαη έλα κεκνλσκέλν κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ
απνζηέιιεηαη αληαπνθξηλόκελν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε, πξνθαζνξηζκέλε ζπλαιιαγή πνπ έρεη
εληνπηζηεί ζηα επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα. Ζ IBM παξέρεη ην eMessage Transactional Mailing
Service (TMS) σο θηινμελνύκελε δηαδηθηπαθή ππεξεζία γηα ηελ επεμεξγαζία ζπλαιιαθηηθώλ
κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Μπνξείηε λα ζπλεξγαζηείηε κε πξνγξακκαηηζηέο
εθαξκνγώλ γηα ηελ ελνπνίεζε εηαηξηθώλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ κε ην
eMessage TMS. Δπηπιένλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ ζε δέζκεο
(batched messages) ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ώξα ή ζε ζρεδόλ πξαγκαηηθό
ρξόλν.

(5)

eMessage System Tables (Πίλαθεο Σπζηήκαηνο ηνπ eMessage): Οη πίλαθεο ζπζηήκαηνο ηνπ
eMessage απνηεινύλ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο (schema) ηνπ IBM Campaign πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλν ζην ηνπηθό δίθηπν, πίζσ από ηα εηαηξηθά ηείρε πξνζηαζίαο (firewalls). Οη
πίλαθεο ζπζηήκαηνο πεξηέρνπλ δεδνκέλα επηθνηλσλίαο θαη απόθξηζεο γηα θάζε απνζηνιή
κελπκάησλ, δεδνκέλα παξαθνινύζεζεο γηα παξαθνινπζνύκελεο δηαζπλδέζεηο θαη
επηιεγκέλα δεδνκέλα γηα ιίζηεο παξαιεπηώλ κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.

(6)

Reporting and Bounces Management (Γηαρείξηζε Αλαθνξώλ θαη Σθαικάησλ Παξάδνζεο
Μελπκάησλ): Τν eMessage θαηαγξάθεη ηελ αληαπόθξηζε ησλ παξαιεπηώλ κελπκάησλ
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλνίγκαηνο κελπκάησλ θαη ηεο
ρξήζεο δηαζπλδέζεσλ πξνο εμσηεξηθνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο γηα γεληθέο απνζηνιέο
κελπκάησλ, κεκνλσκέλεο απνζηνιέο κελπκάησλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα πνπ
ζρεηίδνληαη κε θάζε κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Δπηπιένλ, ην eMessage
απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο γηα κόληκα θαη πξνζσξηλά ζθάικαηα παξάδνζεο κελπκάησλ θαη
κπνξεί λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ησλ παξόρσλ ππεξεζηώλ Internet (ISP) γηα αλεπηηπρείο
πξνζπάζεηεο.

Λύζε Πειαηεηαθήο Αιιειεπίδξαζεο θαη Σπκκεηνρήο γηα Κηλεηέο Σπζθεπέο
Ζ ζπλδξνκή γηα ην IBM eMessage – Push Notification ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγείηε
θαη λα απνζηέιιεηε απιέο θαη εκπινπηηζκέλεο εηδνπνηήζεηο πξνώζεζεο (push notifications) ζηνπο
ρξήζηεο ησλ εθαξκνγώλ smartphone ζαο. Παξέρεη ζηα ζηειέρε κάξθεηηλγθ ηε δπλαηόηεηα
δεκηνπξγίαο, ζηόρεπζεο θαη αλάιπζεο κελπκάησλ. Δπηπιένλ, επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη
ηνπο ηερληθνύο λα δηαρεηξίδνληαη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη απνζηνιήο εηδνπνηήζεσλ
πξνώζεζεο (push notifications) απινύ θαη εκπινπηηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ ιύζε πεξηιακβάλεη:

2.

(1)

Γπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο εθζηξαηεηώλ (π.ρ. πξνγξακκαηηζκόο κελπκάησλ βάζεη δώλεο ώξαο,
θαηάηκεζε βάζεη γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, δηαρείξηζε ζπρλόηεηαο θαη θαηάηκεζε βάζεη CRM)

(2)

Δξγαιεία δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ πξνεπηζθόπεζε κελπκάησλ,
ηελ εμαηνκίθεπζε κελπκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε δηαθξηηηθώλ ζεκάησλ

(3)

Γπλαηόηεηεο κέηξεζεο απόδνζεο θαη αλάιπζεο δξάζεσλ κάξθεηηλγθ

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Απηή ε Υπεξεζία Cloud ζπκκνξθώλεηαη 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 πξόζζεηνπο όξνπο
πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν. Τπρόλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δελ
ζα ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

3.

Σύκβαζε Επηπέδνπ Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθόινπζε ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud, όπσο θαζνξίδεηαη ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. Ζ Σύκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγύεζε. Ζ Σύκβαζε SLA είλαη δηαζέζηκε κόλν ζηνλ Πειάηε θαη ηζρύεη κόλν γηα ηε ρξήζε ζε
πεξηβάιινληα παξαγσγήο.
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3.1

Πηζηώζεηο Δηαζεζηκόηεηαο
Ο Πειάηεο πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα Κξηζηκόηεηαο 1 ζην Help Desk
ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο
παξαηεξεί γηα πξώηε θνξά όηη πξνέθπςε έλα ζπκβάλ πνπ έρεη επηπηώζεηο ζηε δηαζεζηκόηεηα ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο πξέπεη εύινγα λα βνεζά ηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Μηα αμίσζε βάζεη δειηίνπ ππνζηήξημεο γηα ηε κε αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο κηαο Σύκβαζεο SLA
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα. Ζ
απνδεκίσζε γηα κηα έγθπξε αμίσζε κε αληαπόθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο κηαο Σύκβαζεο SLA ζα ζπλίζηαηαη
ζε κηα πίζησζε έλαληη ελόο κειινληηθνύ ηηκνινγίνπ γηα ηελ Υπεξεζία Cloud ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν δελ ήηαλ δηαζέζηκε ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ζην
ζύζηεκα παξαγσγήο ηεο Υπεξεζίαο Cloud ("Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο"). Ο Φξόλνο Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλαθέξεη ην ζπκβάλ έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ απνθαζίζηαηαη ε Υπεξεζία Cloud θαη δελ πεξηιακβάλεη ην ρξόλν πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα
πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο, αηηίεο πέξαλ από ηνλ
έιεγρν ηεο IBM, πξνβιήκαηα κε ην πεξηερόκελν ή ηελ ηερλνινγία, ην ζρεδηαζκό ή ηηο νδεγίεο ηνπ Πειάηε
ή ηξίησλ, κε ππνζηεξηδόκελεο δηαηάμεηο ζπζηεκάησλ θαη πιαηθνξκώλ ή άιια ζθάικαηα ηνπ Πειάηε, ή
πξνθιεζέληα από ηνλ Πειάηε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ή δνθηκέο αζθάιεηαο ηνπ Πειάηε. Ζ IBM ζα παξέρεη
ηελ πςειόηεξε ηζρύνπζα απνδεκίσζε κε βάζε ηε ζσξεπηηθή δηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ
παξέρεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ζπκβαηηθό κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηνπ ελ
δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud.
Γηα κηα δέζκε Υπεξεζηώλ Cloud (κεκνλσκέλεο Υπεξεζίεο Cloud πνπ πσινύληαη καδί σο εληαία
πξνζθνξά έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε απνδεκίσζε ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπλδπαζκέλε
κεληαία ηηκή γηα ηε δέζκε Υπεξεζηώλ Cloud θαη όρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα θάζε
κεκνλσκέλε Υπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εγείξεη αμίσζε αλαθνξηθά κε κία κόλν κεκνλσκέλε
Υπεξεζία Cloud ζε κηα δέζκε ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή.

3.2

Επίπεδα Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Υπεξεζία Cloud

Ιζρύνλ Επίπεδν Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Δηαζεζηκόηεηα
Εθαξκνγώλ θαηά ηε
δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα

Δηαζεζηκόηεηα Σπιινγήο
Δεδνκέλωλ θαηά ηε
δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα

IBM eMessage

Ν

Ν

IBM eMessage – Push Notification

Ν

Ν

Γηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζπκβαηηθνύ κήλα
Δηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ 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%

Φακειόηεξν από 97,000%

20%

* Δάλ ε Υπεξεζία Cloud απνθηήζεθε από έλαλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM, ε κεληαία ρξέσζε
ζπλδξνκήο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή θαηαιόγνπ ηεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ην ζπκβαηηθό
κήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν αμίσζεο, κε έθπησζε 50%. Ζ IBM ζα πξνβαίλεη ζε κηα άκεζε επηζηξνθή
ρξεκάησλ ζηνλ Πειάηε.
Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ιεπηώλ
ζε έλα ζπκβαηηθό κήλα, κείνλ ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα, δηαηξνύκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην ζπκβαηηθό κήλα.
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Παξάδεηγκα: Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 50 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζπκβαηηθνύ κήλα
Σύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 50 ιεπηά Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 43.150 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 99,884%
δηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα

Σπλνιηθή δηάξθεηα Σπκβαηηθνύ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Γηαηίζεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud κέζσ email θαη ηειεθώλνπ θαη κέζσ κηαο online
πύιεο ππνζηήξημεο. 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 Υπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο
ρσξηζηή πξνζθνξά.

5.

Δηθαηώκαηα θαη Τηκνιόγεζε

5.1

Μεηξηθά Σπζηήκαηα Φξέωζεο
Ζ Υπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Χεθηαθό Μήλπκα (Digital Message) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα
απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Χεθηαθό Μήλπκα είλαη κηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ηελ νπνία
δηαρεηξίδεηαη ή επεμεξγάδεηαη ε Υπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ Χεθηαθώλ Μελπκάησλ ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ή επεμεξγάδεηαη ε
Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Σπλαιιαγήο ζαο.

β.

Ταπηόηεηα Έγθξηηεο Δηεύζπλζεο (Reputation Identity) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Μηα Ταπηόηεηα Έγθξηηεο Γηεύζπλζεο είλαη έλαο
ζπλδπαζκόο κηαο δηεύζπλζεο IP ή/θαη ελόο νλόκαηνο ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε
ηεο δπλαηόηεηαο παξάδνζεο κελπκάησλ e-mail. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνύ ησλ Ταπηνηήησλ Έγθξηησλ Γηεπζύλζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ζαο ζηελ
Υπεξεζία Cloud.

γ.

Δνθηκαζηηθόο Λνγαξηαζκόο (Test Account) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα
απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Γνθηκαζηηθόο Λνγαξηαζκόο είλαη έλαο ινγαξηαζκόο πνπ
δεκηνπξγείηαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ζε έλα πεξηβάιινλ δηελέξγεηαο δνθηκώλ, αλάπηπμεο ή
ζηαδηαθήο εθαξκνγήο. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνύ
Γνθηκαζηηθώλ Λνγαξηαζκώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα εζάο ζηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ζαο.

δ.

Πεξίπηωζε Φξήζεο (Instance) - κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Υπεξεζία Cloud. Πεξίπησζε Φξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Φξήζεο ηεο
Υπεξεζίαο Cloud πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

ε.

Πξνζπειάζηκε Σπζθεπή (Addressable Device) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Πξνζπειάζηκε Σπζθεπή είλαη κηα ζπζθεπή ζηελ νπνία έρεη
εγθαηαζηαζεί κηα εθαξκνγή ε νπνία είλαη πξνζπειάζηκε από ηελ Υπεξεζία Cloud. Κάζε
εγθαηάζηαζε εθαξκνγήο πνπ είλαη πξνζπειάζηκε από ηελ Υπεξεζία Cloud κεηξάηαη σο ρσξηζηή
Πξνζπειάζηκε Σπζθεπή. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνύ
Πξνζπειάζηκσλ Σπζθεπώλ πνπ αλαθέξνληαη από ηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ζαο.

ζη.

Δέζκεπζε (Engagement) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζνύλ νη
ππεξεζίεο. Μηα Γέζκεπζε απνηειείηαη από επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Υπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα ηελ
θάιπςε θάζε Γέζκεπζεο.
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δ.

5.2

Απεζηαικέλα Μελύκαηα Ηιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο (Emails Sent) – κηα κνλάδα κέηξεζεο
βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Έλα κήλπκα ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο (email) είλαη κηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία πνπ απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο Υπεξεζίαο
Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ
Απεζηαικέλσλ Μελπκάησλ Ζιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο
πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ζαο.

Φξεώζεηο Πξνεηνηκαζίαο
Οη ρξεώζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
α.

IBM eMessage Test Account SaaS Setup

β.

Ζ IBM ζα επηβάιεη κηα ρξέσζε πξνεηνηκαζίαο θαηά ηελ αξρηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο IBM
eMessage Test Account Setup. Απηή ε ππεξεζία ελεκεξώλεη ην πεξηβάιινλ ηεο Υπεξεζίαο Cloud
γηα ηε ρξήζε ελόο πξόζζεηνπ Γνθηκαζηηθνύ Λνγαξηαζκνύ επηπιένλ ηεο πνζόηεηαο πνπ παξέρεηαη
κε ηηο αληίζηνηρεο Υπεξεζίεο IBM eMessage – Email Onboarding.

γ.

IBM eMessage Reputation Identity SaaS Setup
Ζ IBM ζα επηβάιεη κηα ρξέσζε πξνεηνηκαζίαο θαηά ηελ αξρηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο IBM
eMessage Reputation Identity SaaS Setup. Απηή ε ππεξεζία ελεκεξώλεη ην πεξηβάιινλ ηεο
Υπεξεζίαο Cloud γηα ηε ρξήζε κηαο πξόζζεηεο Ταπηόηεηαο Έγθξηηεο Γηεύζπλζεο (Reputation
Identity) επηπιένλ ηεο πνζόηεηαο πνπ παξέρεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο Υπεξεζίεο IBM eMessage –
Email Onboarding.

5.3

Φξέωζε γηα κε Πιήξε Μήλα
Σην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

5.4

Φξεώζεηο Υπέξβαζεο
Αλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο ππεξβαίλεη ηα
δηθαηώκαηα ρξήζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο, ν Πειάηεο ζα ρξεώλεηαη γηα ηελ
ππέξβαζε, όπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

5.5

Φξεώζεηο γηα Καη' Απαίηεζε Επηινγέο
Τπρόλ ρξεώζεηο γηα Καη' Απαίηεζε Δπηινγέο (On-Demand charges), νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο, ζα ηζρύνπλ όηαλ ν Πειάηεο δεηήζεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Καη' Απαίηεζε
ζηνηρείνπ.
α.

IBM eMessage Test Account On-Demand Setup
Απηή ε ππεξεζία ελεκεξώλεη ην πεξηβάιινλ ηεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ηε ρξήζε ελόο πξόζζεηνπ
Γνθηκαζηηθνύ Λνγαξηαζκνύ, επηπιένλ ηεο πνζόηεηαο πνπ παξέρεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο Υπεξεζίεο
IBM eMessage – Email Onboarding, θαηόπηλ ζρεηηθνύ ζαο αηηήκαηνο. Τν ζηνηρείν πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

β.

IBM eMessage Reputation Identity On-Demand Setup
Απηή ε ππεξεζία ελεκεξώλεη ην πεξηβάιινλ ηεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ηε ρξήζε κηαο πξόζζεηεο
Ταπηόηεηαο Έγθξηηεο Γηεύζπλζεο (Reputation Identity), επηπιένλ ηεο πνζόηεηαο πνπ παξέρεηαη κε
ηηο αληίζηνηρεο Υπεξεζίεο IBM eMessage – Email Onboarding, θαηόπηλ ζρεηηθνύ ζαο αηηήκαηνο. Τν
ζηνηρείν πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

5.6

Φξεώζεηο γηα Εμ Απνζηάζεωο Υπεξεζίεο (κε απηνκαηνπνηεκέλεο)
Οη Δμ Απνζηάζεσο Υπεξεζίεο αγνξάδνληαη βάζεη ελόο κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο αλά Γέζκεπζε θαη
ηηκνινγνύληαη κε ηελ παξαγγειία ηνπο. Οη ππεξεζίεο ιήγνπλ 90 εκέξεο κεηά ηελ αγνξά ηνπο, αλεμάξηεηα
από ην εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί όιεο νη ώξεο.
α.

IBM eMessage – Email Onboarding Standard Services
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 60 σξώλ εμ απνζηάζεσο παξνρήο ζπκβνπιώλ, βέιηηζησλ
πξαθηηθώλ, εθπαίδεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο γηα ηελ εμνηθείσζή ζαο κε ηε ιύζε ππεξεζίαο
email IBM eMessage. Σηηο ππεξεζίεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη, ελδεηθηηθά θαη όρη
πεξηνξηζηηθά, ε παξνρή αλαθνξώλ ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο, ηελ εθπαίδεπζε
ρξεζηώλ θαη ηε δπλαηόηεηα παξάδνζεο κελπκάησλ. Πεξηιακβάλεηαη έλαο (1) Γνθηκαζηηθόο
Λνγαξηαζκόο, θαζώο ε πξνεηνηκαζία (setup) γηα έσο δύν (2) Ταπηόηεηεο Έγθξηηεο Γηεύζπλζεο.
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β.

IBM eMessage – Email Onboarding Professional Services
Παξέρνληαη ππεξεζίεο δηάξθεηαο έσο 75 σξώλ εμ απνζηάζεσο παξνρήο ζπκβνπιώλ, βέιηηζησλ
πξαθηηθώλ, εθπαίδεπζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο γηα ηελ εμνηθείσζή ζαο κε ηε ιύζε ππεξεζίαο
email IBM eMessage. Σηηο ππεξεζίεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη, ελδεηθηηθά θαη όρη
πεξηνξηζηηθά, ε παξνρή αλαθνξώλ ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο, ηελ εθπαίδεπζε
ρξεζηώλ θαη ηε δπλαηόηεηα παξάδνζεο κελπκάησλ, θαζώο θαη ε παξνρή βνήζεηαο γηα ζελάξηα
ρξήζεο (use cases). Πεξηιακβάλνληαη δύν (2) Γνθηκαζηηθνί Λνγαξηαζκνί, θαζώο ε πξνεηνηκαζία
(setup) γηα έσο πέληε (5) Ταπηόηεηεο Έγθξηηεο Γηεύζπλζεο.

γ.

IBM eMessage Delivery Service
Παξέρνληαη έσο 15 ώξεο θαη ηξία (3) ζηνηρεία αλά δέζκεπζε ησλ αθνινύζσλ: αλάιπζε ηεο "θήκεο"
(mailing reputation) ησλ απεζηαικέλσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κε ζπζηάζεηο γηα
ηε δηαηήξεζε κηαο θαιήο θήκεο ζε ό,ηη αθνξά ηα κελύκαηα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ
απνζηέιινληαη, εμέηαζε θαη ζπδήηεζε κεζόδσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξάδνζεο κελπκάησλ ζηα
εηζεξρόκελα ησλ παξαιεπηώλ, αλάιπζε θαη ζπζηάζεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαπόλσλ γηα
ηε ιήςε αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο (spam).

δ.

IBM eMessage Content Service
Παξέρνληαη έσο 15 ώξεο θαη ηξία (3) ζηνηρεία αλά δέζκεπζε ησλ αθνινύζσλ: αλάιπζε ηεο "θήκεο"
(mailing reputation) ησλ απεζηαικέλσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κε ζπζηάζεηο γηα
ηε δηαηήξεζε κηαο θαιήο θήκεο ζε ό,ηη αθνξά ηα κελύκαηα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ
απνζηέιινληαη, εμέηαζε θαη ζπδήηεζε κεζόδσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξάδνζεο κελπκάησλ ζηα
εηζεξρόκελα ησλ παξαιεπηώλ, αλάιπζε θαη ζπζηάζεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαπόλσλ γηα
ηε ιήςε αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο (spam).

ε.

IBM eMessage Best Practices Service
Παξέρνληαη έσο 15 ώξεο θαη ηξία (3) ζηνηρεία αλά δέζκεπζε ησλ αθνινύζσλ: εμέηαζε αλάιπζεο
εθζηξαηεηώλ, αλάπηπμε εθζηξαηεηώλ πνιιαπιώλ θπκάησλ (multi-wave campaigns), ζσζηνί ηξόπνη
επαλελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο ηκεκάησλ (segments), ηξόπνο αλάιπζεο παξαπόλσλ γηα
αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία (spam)/αθύξσζε ζπλδξνκώλ κε άιια θαλάιηα, δηαρείξηζε ζηξαηεγηθήο
εκπνξηθώλ επσλπκηώλ θαη εκπνξηθήο θήκεο, πξνεγκέλε εμέηαζε ζελαξίσλ (scripting review).

ζη.

IBM eMessage Custom Email Service
Παξέρνληαη νπνηαδήπνηε δύν (2) ζηνηρεία από νπνηεζδήπνηε από ηηο αλσηέξσ πξνζθνξέο εμ
απνζηάζεσο ππεξεζηώλ eMessage (νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ άξζξα eMessage
Delivery Service, Content Service θαη Best Practices Service).

δ.

IBM eMessage – Push Notification Onboarding Advisory Services
Παξέρεη ηνλ αθόινπζν ζπλδπαζκό: πξνεηνηκαζία κέρξη πέληε (5) θιεηδηώλ εθαξκνγήο, κέρξη είθνζη
(20) ώξεο εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ e-mail ή ηειεθώλνπ, αξρηθό θύθιν δνθηκώλ απνδνρήο
πινπνίεζεο εηδνπνηήζεσλ πξνώζεζεο (push notifications) ζε νπνηεζδήπνηε δύν (2) εγγελείο
εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ εηδνπνηήζεσλ Android, iOS θαη Windows, παξνρή εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κέγηζηεο δηάξθεηαο κίαο (1) ώξαο ζε ζηειέρε κάξθεηηλγθ γηα ηελ θνλζόια
θαη ζε πξνγξακκαηηζηέο γηα ζέκαηα πινπνίεζεο.

ε.

IBM eMessage – Push Notification Onboarding Standard Services
Παξέρεη ηνλ αθόινπζν ζπλδπαζκό: ππεξεζίεο ηεο πξνζθνξάο IBM eMessage – Push Notification
Onboarding Advisory Services θαη επηπιένλ έσο δέθα (10) πξόζζεηεο ώξεο
εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ e-mail ή ηειεθώλνπ, δεκηνπξγία ινγαξηαζκώλ, πξνζαξκνγή έσο
δύν (2) νζνλώλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζηε, πξναηξεηηθέο εβδνκαδηαίεο ζπζθέςεηο δηάξθεηαο 30
ιεπηώλ, αξρηθό θύθιν δνθηκώλ απνδνρήο πινπνίεζεο εηδνπνηήζεσλ πξνώζεζεο (push
notifications) ζε νπνηεζδήπνηε ηέζζεξηο (4) εγγελείο εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ
εηδνπνηήζεσλ Android, iOS θαη Windows, θαη έσο (1) ππεξεζία ελνπνίεζεο ινγηζκηθνύ γηα ηελ
ελνπνίεζε κε ινγηζκηθό ηεο IBM ή άιινπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ζα είλαη ζπκβαηό κε ην IBM
eMessage – Push Notification.
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ζ.

IBM eMessage – Push Notification Onboarding Professional Services
Παξέρεη ηνλ αθόινπζν ζπλδπαζκό: ππεξεζίεο ηεο πξνζθνξάο IBM eMessage – Push Notification
Standard Services θαη επηπιένλ έσο δέθα (10) πξόζζεηεο ώξεο εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ email ή ηειεθώλνπ, δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ ξόισλ θαη δηθαησκάησλ γηα θάζε ινγαξηαζκό,
δεκηνπξγία πηζηνπνηεηηθώλ ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγώλ, ππεξεζία ιίζηαο
απνδεθηώλ πξνειεύζεσλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ δηεπζύλζεσλ IP πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ
ζην IBM eMessage – Push Notification, θαη έσο δύν (2) πξόζζεηεο ππεξεζίεο ελνπνίεζεο
ινγηζκηθνύ γηα ηελ ελνπνίεζε κε ινγηζκηθό ηεο IBM ή άιινπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ζα είλαη ζπκβαηό
κε ην IBM eMessage – Push Notification.

5.7

Σπλδξνκή ζε Δηαξθείο Υπεξεζίεο
α.

IBM eMessage – Push Notification Ongoing Advisory Services
Παξέρεη ηνλ αθόινπζν ζπλδπαζκό: έλαλ (1) πξόζζεην θύθιν δνθηκώλ απνδνρήο πινπνίεζεο
εηδνπνηήζεσλ πξνώζεζεο (push notifications) αλά έηνο, έσο είθνζη (20) ώξεο (ζπλνιηθά αλά έηνο)
εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ e-mail ή ηειεθώλνπ.

β.

IBM eMessage – Push Notification Ongoing Standard Services
Παξέρεη ηνλ αθόινπζν ζπλδπαζκό: ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνζθνξάο IBM eMessage – Push
Notification Ongoing Advisory Services θαη επηπιένλ έσο δέθα (10) πξόζζεηεο ώξεο (ζπλνιηθά αλά
έηνο) εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ e-mail ή ηειεθώλνπ, έλαλ (1) πξόζζεην θύθιν δνθηκώλ
απνδνρήο πινπνίεζεο εηδνπνηήζεσλ πξνώζεζεο (push notifications) αλά έηνο, έσο δύν (2)
πξνζαξκνζκέλεο αλαθνξέο απόδνζεο εθζηξαηεηώλ, θαη θαζνδήγεζε κέγηζηεο δηάξθεηαο (10) σξώλ
(ζπλνιηθά αλά έηνο) γηα ηε ρξήζε ηεο θνλζόιαο θαη ηε γεληθή ζηξαηεγηθή πξνώζεζεο.

γ.

IBM eMessage – Push Notification Ongoing Professional Services
Παξέρεη ηνλ αθόινπζν ζπλδπαζκό: ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνζθνξάο IBM eMessage – Push
Notification Ongoing Standard Services θαη επηπιένλ έσο δέθα (10) πξόζζεηεο ώξεο (ζπλνιηθά αλά
έηνο) εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ e-mail ή ηειεθώλνπ, έσο (4) πξόζζεηνπο θύθινπο δνθηκώλ
απνδνρήο πινπνίεζεο εηδνπνηήζεσλ πξνώζεζεο (push notifications) αλά έηνο, πξνηεξαηόηεηα
απόθξηζεο ζε αηηήκαηα ππνζηήξημεο, έσο δύν (2) ώξεο (ζπλνιηθά αλά έηνο) ζπκβνπιεπηηθήο
ππνζηήξημεο γηα δξαζηεξηόηεηεο seasonal marketing, θαη πξναηξεηηθέο εβδνκαδηαίεο ζπζθέςεηο
δηάξθεηαο 30 ιεπηώλ γηα ηελ εμέηαζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θύξηνπο δείθηεο απόδνζεο
θαη ηνπο βξαρππξόζεζκνπο θαη καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο εθαξκνγώλ/ππεξεζηώλ εηδνπνηήζεσλ
πξνώζεζεο.

δ.

IBM eMessage – Campaign Strategy Services
Γηα κία (1) εθζηξαηεία αλά κήλα, παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα ην ζρεδηαζκό ηαθηηθώλ
εθζηξαηείαο κε ρξήζε εηδνπνηήζεσλ πξνώζεζεο (push notifications). Ζ παξερόκελε ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε θαιύπηεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή, ηε ζπρλόηεηα θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκό εθηέιεζεο.

ε.

IBM eMessage – Strategy & Campaign Configuration Services
Γηα κία (1) εθζηξαηεία αλά κήλα, παξέρεη ηνλ αθόινπζν ζπλδπαζκό: ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνζθνξάο
Campaign Strategy Services θαη επηπιένλ βνήζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ρξνλνδηαγξάκκαηνο
εηδνπνηήζεσλ εκεξνινγίνπ ζπκβάλησλ κάξθεηηλγθ, πξνεηνηκαζία έσο δύν (2) εηδνπνηήζεσλ ζηελ
θνλζόια ηνπ IBM eMessage – Push Notification, θαη παξάδνζε έσο δύν (2) απνηππώζεσλ νζόλεο
γηα ηηο εηδνπνηήζεηο πξνο εζάο.

ζη.

IBM eMessage – Strategy, Planning & Campaign Configuration Services
Γηα κέρξη (3) εθζηξαηείεο αλά κήλα, παξέρεη ηνλ αθόινπζν ζπλδπαζκό: ππεξεζίεο ηεο πξνζθνξάο
Strategy & Campaign Configuration Services θαη επηπιένλ δνθηκή εηδνπνηήζεσλ κε εζάο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν (κέζσ ηειεθώλνπ), θαη παξάδνζε κέρξη (2) πξνζαξκνζκέλσλ αλαθνξώλ.

6.

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Επηινγέο Αλαλέωζεο
Ζ πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε όηη
έρεη πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud, όπσο ηεθκεξηώλεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. Σηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Υπεξεζία Cloud αλαλεώλεηαη απηόκαηα, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη
βάζεη ζπλερόκελεο ρξήζεο ή δηαθόπηεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο.
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Σε πεξίπησζε απηόκαηεο αλαλέσζεο, εθηόο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο, ε Υπεξεζία Cloud ζα αλαλεώλεηαη απηόκαηα
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.
Σε πεξίπησζε ζπλερόκελεο ρξήζεο, ε Υπεξεζία Cloud ζα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε ζε κεληαία
βάζε έσο όηνπ ν Πειάηεο πξνβεί ζε έγγξαθε δήισζε θαηαγγειίαο 90 εκεξώλ. Ζ Υπεξεζία Cloud ζα
εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα κεηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν 90
εκεξώλ.

7.

Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο

7.1

Πιεξνθνξίεο γηα Δηθαηώκαηα Φξήζεο
α.

IBM eMessage
Ζ δηαζέζηκε πεξίνδνο θαηακέηξεζεο γηα ηνλ αξηζκό ησλ Χεθηαθώλ Μελπκάησλ ή Απεζηαικέλσλ
Μελπκάησλ Ζιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο από ηελ Υπεξεζία Cloud είλαη έλαο (1) εκεξνινγηαθόο
κήλαο.
Τα κελύκαηα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ απνζηέιινληαη σο Κξπθά Αληίγξαθα Κνηλνπνίεζεο
(Blind Carbon Copy ή BCC) ζα ρξεώλνληαη σο Χεθηαθά Μελύκαηα ή Απεζηαικέλα Μελύκαηα
Ζιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

β.

IBM eMessage Post Click Analytics
Σηε ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα ην IBM eMessage Post Click Analytics πεξηιακβάλνληαη έσο δεθαπέληε
(15) Δθαηνκκύξηα Κιήζεηο ζηνλ Δμππεξεηεηή αλά κήλα.

7.2

Φξήζε Δεδνκέλωλ Πειάηε από ηελ IBM
Ζ IBM κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε γηα ζθνπνύο εζσηεξηθήο έξεπλαο, δηελέξγεηαο
δνθηκώλ θαη αλάπηπμεο ζε κε παξαγσγηθό πεξηβάιινλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε IBM ζα έρεη
πξνεγνπκέλσο αθαηξέζεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά από ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα πξνθύςεη ε ηαπηόηεηα
ηνπ Πειάηε ή επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα κε
ρξεζηκνπνηνύληαη ηα δεδνκέλα ηνπ γηα ηέηνηνπο κε παξαγσγηθνύο ζθνπνύο, επηθνηλσλώληαο κε ηελ
ππεξεζία Τερληθήο Υπνζηήξημεο.

7.3

Εηδνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε Cookies
Ζ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε "cookies" θαη ηερλνινγηώλ παξαθνινύζεζεο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από
ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθύςεη ε ηαπηόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ (personally identifiable
information) ζπγθεληξώλνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο
εκπεηξίαο ρξεζηώλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο, ζύκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηεο IBM.

7.4

Λνγηζκηθό Ελεξγνπνίεζεο
Ζ πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud "IBM eMessage – Push Notification" πεξηιακβάλεη ινγηζκηθό
ελεξγνπνίεζεο. Σαο ρνξεγείηαη άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ελεξγνπνίεζεο, κε ηνλ ηξόπν πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Υπεξεζία Cloud, γηα ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαη απνθιεηζηηθά ζην βαζκό πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα δηεπθνιύλεηαη ή λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθ κέξνπο ζαο πξόζβαζε ή ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Ζ άδεηα ρξήζεο ζαο γηα ην
ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο παύεη λα ηζρύεη κε ηελ θαηαγγειία ή ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο
Cloud. Σην βαζκό πνπ ην ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο πεξηιακβάλεη δείγκαηα θώδηθα, δηαζέηεηε ην
πξόζζεην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηείηε ηα δείγκαηα θώδηθα γηα ηε δεκηνπξγία παξάγσγσλ έξγσλ κόλν
ζην βαζκό πνπ επηηξέπεηαη θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Όπσο ζηελ
πεξίπησζε θάζε άιινπ ινγηζκηθνύ ελεξγνπνίεζεο, ε άδεηά ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε ηα δείγκαηα θώδηθα θαη
νπνηαδήπνηε παξάγσγα έξγα ηνπο παύεη λα ηζρύεη κε ηελ θαηαγγειία ή ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Τν ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο παξέρεηαη βάζεη ησλ Γεζκεπηηθώλ Δπηπέδσλ Παξνρήο
Υπεξεζηώλ, εάλ ππάξρνπλ, σο ηκήκα ηεο Υπεξεζίαο Cloud, αιιά άιισο παξέρεηαη "ΨΣ ΔΦΔΗ", ρσξίο
εγγύεζε.
Τν Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Υπεξεζία Cloud απνηειείηαη από ηα εμήο
ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε ελεκεξώζεσλ (updates) ή επηδηνξζώζεσλ
(fixes/patches) πνπ θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο από ηελ IBM γηα απηά):
α.

IBM Push Notification SDK for Android

β.

IBM Push Notification SDK for Apple iOS
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γ.

IBM Push Notification SDK for Blackberry

δ.

IBM Push Notification SDK for Windows Phone 8.

Σεκαληηθό: Ζ παξνύζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. Σε 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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