Σύμβαζη Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
Πεπιγπαθή Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
IBM Kenexa Skills Manager on Cloud
Ακολοςθεί η Πεπιγπαθή Υπηπεζιών για ηην Παπαγγελία ζαρ:

1.

Πεπιγπαθή Υπηπεζιών Cloud
Αθνινπζεί ε πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud πνπ κπνξείηε λα παξαγγείιεηε. ην παξαθάησ Άξζξν 1.1
πεξηγξάθεηαη ε βαζηθή πξνζθνξά πνπ πξέπεη λα παξαγγείιεηε πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ
Τπεξεζία Cloud. ην παξαθάησ Άξζξν 1.2 πεξηγξάθνληαη νη πξναηξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξείηε λα
παξαγγείιεηε. 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, ελεκεξώλεζηε πόηε ζα
μεθηλήζεη ε ηηκνιόγεζε θαη νξίδνληαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Τπεξεζίαο
Cloud.

1.1

IBM Kenexa Skills Manager on Cloud
Σν IBM Kenexa Skills Manager on Cloud ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα νξίδεηε απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο,
λα θαηαγξάθεηε ηηο δεμηόηεηεο ησλ ππαιιήισλ, λα αλαιύεηε ηα ζηνηρεία θαη λα εθαξκόδεηε ηα
απνηειέζκαηα. Σν IBM Kenexa Skills Manager on Cloud αγνξάδεηαη βάζεη αξηζκνύ εμνπζηνδνηεκέλσλ
ρξεζηώλ. ηε ζπλέρεηα ηνπ παξόληνο, παξαηίζεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο
αμηνιόγεζεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ:
Οπιζμόρ δεξιοηήηων
Σν IBM Kenexa Skills Manager κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε πιαηζίσλ
δεμηνηήησλ ή ηθαλνηήησλ. Σν ινγηζκηθό παξέρεη επίζεο εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα
ηελ επέθηαζε ή ηελ πξνζαξκνγή ησλ πιαηζίσλ. Σα πιαίζηα δεμηνηήησλ κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ
πνιιαπιέο θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ, δεμηόηεηεο θαη αξηζκεηηθέο θιίκαθεο επηπέδσλ δεμηνηήησλ. Σν
ινγηζκηθό ππνζηεξίδεη ηελ πξνζζήθε πνιιαπιώλ πιαηζίσλ θαη ηελ εκθάληζε απηώλ ησλ πιαηζίσλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ νξγαληζκνύ.
Οπιζμόρ πποθίλ
Σν IBM Kenexa Skills Manager επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πξνθίι θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπο κε δεμηόηεηεο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ πξνζηεζεί ζην ζύζηεκα. Έλα
πξνθίι νξίδεη ηηο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο γηα έλα πξόζσπν θαη ην απαηηνύκελν επίπεδν επάξθεηαο γηα
θάζε δεμηόηεηα.
Μονηελοποίηζη οπγανιζμού
Σν IBM Kenexa Skills Manager κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο
ηνπ νξγαληζκνύ. Απηή ε δηαδηθαζία θαζνξίδεη πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ επηθύξσζε ησλ
αμηνινγήζεσλ δεμηνηήησλ θάζε ππαιιήινπ. Σν κνληέιν νξγαλσηηθήο δνκήο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα
γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ αλαθνξώλ δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ.
Αξιολόγηζη δεξιοηήηων
Κάζε ππάιιεινο έρεη πξόζβαζε ζε κηα πξνβνιή ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην πξνθίι ηνπ. Ο ππάιιεινο θαιείηαη λα επηιέμεη ην επίπεδν επάξθεηαο πνπ πηζηεύεη όηη έρεη γηα θάζε
αλαθεξόκελε δεμηόηεηα. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα επηηξέπεη ζηνλ ππάιιειν λα αμηνινγήζεη δεμηόηεηεο πνπ
δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ην ξόιν ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα έρεη δεμηόηεηεο πνπ
αλέπηπμε θαη ρξεζηκνπνηνύζε ζε έλαλ πξνεγνύκελν ξόιν ή κηα πξνεγνύκελε εξγαζία. Σν ζύζηεκα
κπνξεί επίζεο λα παξέρεη ζηνπο ππαιιήινπο ηε δπλαηόηεηα λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ην πξνθίι εξγαζίαο
ηνπο.
Επιβεβαίωζη αξιολόγηζηρ
Σν επόκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηηξέπεη ζηνπο δηεπζπληέο λα επηβεβαηώζνπλ ή λα ακθηζβεηήζνπλ
ηελ επάξθεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Όηαλ ε αμηνιόγεζε ελόο δηεπζπληή γηα ηηο δεμηόηεηεο
ελόο ππαιιήινπ δηαθέξεη από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ππαιιήινπ, ν δηεπζπληήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
κηα ιεηηνπξγία πνπ δεηά από ηνλ ππάιιειν λα επαλαμηνινγήζεη ηηο δεμηόηεηέο ηνπ.
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Οπιζμόρ ζηόσων εκπαίδεςζηρ και ανάπηςξηρ
Κάζε ππάιιεινο έρεη πξόζβαζε ζε κηα πξνβνιή ζηελ νπνία κπνξεί λα δεη ηα ηξέρνληα επίπεδα
επάξθεηαο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ θαη ηα απαηηνύκελα επίπεδα δεμηνηήησλ γηα ην πξνθίι ηνπ. Απηή ε
ζπγθξηηηθή πξνβνιή απνηππώλεη ηελ "απόθιηζε" ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ππαιιήινπ, δειαδή ηε δηαθνξά
αλάκεζα ζην ηξέρνλ επίπεδν ηνπ ππαιιήινπ θαη ην απαηηνύκελν επίπεδν γηα ην πξνθίι ηνπ. Γηα ηελ
αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ απνθιίζεσλ, ν ππάιιεινο θαη ν δηεπζπληήο ηνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ
έλα ζρέδην αλάπηπμεο κε ελέξγεηεο θαη ζηόρνπο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην πιαίζην ελόο
θαζνξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε θαη λα πξνζζέζεηε ζην ζύζηεκα δξαζηεξηόηεηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο γηα
λα βνεζήζεηε ηνπο ρξήζηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο όπνηεο απνθιίζεηο δεμηνηήησλ ππάξρνπλ. Απηέο νη
πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρξήζηεο σο έλα θαηεπζπληήξην ζρέδην αλάπηπμεο θαη κπνξνύλ
επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζπιινγηθά σο έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν
επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο.
Ανάλςζη δεξιοηήηων
Σν IBM Kenexa Skills Manager απνζεθεύεη ηα ζπιιεγόκελα δεδνκέλα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ
δεμηνηήησλ. Σν ζύζηεκα παξέρεη έλα ζύλνιν κελνύ κε επηινγέο πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία
αλαθνξώλ θαη εθαξκνγώλ επηρεηξεκαηηθήο δηνίθεζεο.

1.2

Πποαιπεηικέρ Επιλογέρ
Οη ιεηηνπξγηθέο ελόηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ πξνζθέξνληαη πξναηξεηηθά. Γηα ηελ αγνξά κίαο
ή πεξηζζνηέξσλ από απηέο ηηο ελόηεηεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεηε ηε βαζηθή ελόηεηα Skills Manager on
Cloud.
IBM Kenexa Skills Manager on Cloud Dashboard Reports and Advanced Analytics
Παξέρεη βειηησκέλεο πξνβνιέο ηεο νξγαλσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ νξγαληζκνύ, ησλ απνθιίζεσλ δεμηνηήησλ
ζε αηνκηθό επίπεδν θαη ζε επίπεδν νξγαληζκνύ, θαη ησλ ηεξαξρεκέλσλ απαηηήζεσλ εθπαίδεπζεο πνπ
ζέηεηε. Με ηε βνήζεηα πξνθαζνξηζκέλσλ αλαθνξώλ θαη ρεηξηζηεξίσλ, κπνξείηε λα έρεηε ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο "δεμακελήο δεμηνηήησλ" ηνπ νξγαληζκνύ ζαο.
IBM Kenexa Skills Manager on Cloud Resource Availability Planning
Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ θαη δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ έξγσλ, επηινγήο πξνζσπηθνύ βάζεη
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο, θαη παξαθνινύζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ πόξσλ κέζσ
δηαγξακκάησλ Gantt. Ο Πειάηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλέκεη ην πξνζσπηθό ζηα δηάθνξα έξγα κε
βάζε ηηο δεμηόηεηεο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ, θαη λα θαηαξηίδεη ηξέρνληα θαη κειινληηθά
ζρέδηα γηα ηε ρξήζε ησλ πόξσλ ηνπ.
IBM Kenexa Skills Manager on Cloud Succession Planning
Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ ξόισλ γηα ηε κειινληηθή θάιπςε ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα επηιεγνύλ σο
ππνςήθηνη ηξέρνληεο ππάιιεινη. Οη ηξέρνληεο θάηνρνη απηώλ ησλ ξόισλ θαη νη ππνςήθηνη δηάδνρνί ηνπο
κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ σο πξνο ηελ εηνηκόηεηά ηνπο κε βάζε έλα πιέγκα 9 ζεκείσλ. Δπηπιένλ, παξέρεη
ηε δπλαηόηεηα εμέηαζεο ησλ απνθιίζεσλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, εθόζνλ έρνπλ νξηζηεί νη ζρεηηθέο
απαηηήζεηο.
IBM Kenexa Skills Manager on Cloud SFIA Competencies
Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο αμηνινγήζεσλ δεμηνηήησλ κε βάζε ην πιαίζην δεμηνηήησλ
πιεξνθνξηθήο SFIA (Skills Framework for the Information Age). Σν SFIA είλαη κηα βηβιηνζήθε δεμηνηήησλ
γηα ηε δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ. Παξέρεηαη κε άδεηα ρξήζεο από ην SFIA Foundation θαη πινπνηείηαη
ειεθηξνληθά ζε εζάο.
IBM Kenexa Skills Manager on Cloud Compliance Management
Δπηηξέπεη ηνλ νξηζκό απαηηήζεσλ ζπκκόξθσζεο θαη παξέρεη έλα θνηλό πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε
ζπκκόξθσζεο κέζσ ησλ απαηηήζεσλ δεμηνηήησλ, γλώζεσλ θαη εθπαίδεπζεο/πηζηνπνίεζεο. Παξέρεη
ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ζπκκόξθσζεο ζε όιν ην εύξνο ηνπ
νξγαληζκνύ κέζσ αλαιπηηθώλ αλαθνξώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζπκκόξθσζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν.
IBM Kenexa Skills Manager on Cloud Performance Management
Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα νξηζκνύ πνιιαπιώλ θύθισλ απόδνζεο. Κάζε θύθινο απόδνζεο κπνξεί λα
αληηζηνηρηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ή ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα. Δπηηξέπεη
ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ αμηώλ θαη ησλ ζηόρσλ ησλ ππαιιήισλ ελόο
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νξγαληζκνύ. Οη ζηόρνη κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ή λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε νξηδόκελνπο από ηνλ
πειάηε ηνκείο θαη, κέζσ ησλ νκάδσλ, λα πξνσζεζνύλ από ην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνύ ζην επίπεδν ησλ
κεκνλσκέλσλ πξνζώπσλ. Τπνζηεξίδεη ηελ απηόκαηε δεκηνπξγία κελπκάησλ e-mail εηδνπνίεζεο ή
ππελζύκηζεο θαη ηελ πξνζαξκνγή απηώλ ησλ κελπκάησλ κε ηελ νξνινγία ηνπ νξγαληζκνύ. Σέινο,
παξέρεη έλα επξύ ζύλνιν επηινγώλ γηα ηε δεκηνπξγία αλαθνξώλ θαηάζηαζεο απόδνζεο.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ

2.1

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

2.2

Έλεγσορ Ππόζβαζηρ
Ζ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε, εάλ είλαη απαξαίηεηε, επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
εθπξνζώπνπο ππνζηήξημεο ηεο IBM ζύκθσλα κε ηηο αξρέο δηαρσξηζκνύ θαζεθόλησλ. Όιεο νη ζπλδέζεηο
θαηά ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ θξππηνγξαθεκέλσλ θαλαιηώλ. Γελ
ρξεζηκνπνηείηαη ηερλνινγία WiFi ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM πνπ ππνζηεξίδνπλ
απηή ηελ Τπεξεζία Cloud.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Διαθεζιμόηηηα Υπηπεζιών
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πόξνπο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζην ινγηζκηθό εθαξκνγώλ ππόθεηληαη ζηε
δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ ηεο IBM. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε θαλόλεο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο
(firewall) ππόθεηληαη επίζεο ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ θαη εμεηάδνληαη ρσξηζηά από ην
πξνζσπηθό αζθάιεηαο ηεο IBM πξηλ ηεζνύλ ζε εθαξκνγή. Ζ IBM παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά, ζε 24x7
βάζε, ηνπο πόξνπο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο. Γηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηξσηά ζεκεία από εμνπζηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη
επίιπζε δπλεηηθώλ πεξηπηώζεσλ έθζεζεο ζπζηεκάησλ ζε θηλδύλνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα. ε
όια ηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ζπζηήκαηα εληνπηζκνύ
επηβιαβνύο θώδηθα (anti-virus detection). Οη ππεξεζίεο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο
IBM ππνζηεξίδνπλ έλα επξύ θάζκα πξσηνθόιισλ παξάδνζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ
κέζσ δεκόζησλ δηθηύσλ. Παξαδείγκαηα απνηεινύλ HTTPS/SFTP/FTPS. Σα εθεδξηθά αληίγξαθα
δεδνκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα απνζήθεπζε εθηόο ηνπ θέληξνπ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ
θξππηνγξαθνύληαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο.

2.4

Καηαγπαθή Δπαζηηπιοηήηων
Όπνπ είλαη ηερληθά εθηθηό γηα ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο θαη ζπζθεπέο ππνδνκήο δηθηύνπ, ε IBM ηεξεί αξρεία
θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.

2.5

Φςζική Αζθάλεια
Ζ IBM ηεξεί πξόηππα θπζηθήο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο θπζηθήο πξόζβαζεο ζηνπο πόξνπο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ.
Τπάξρεη κόλν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζεκείσλ πξόζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηα
νπνία ειέγρνληαη κέζσ ζπζθεπώλ ειέγρνπ πξόζβαζεο θαη παξαθνινπζνύληαη από θάκεξεο. Ζ
πξόζβαζε επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη εγθεθξηκέλε άδεηα
πξόζβαζεο. ε εμνπζηνδνηεκέλα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ επηρεηξήζεσλ θαη αζθάιεηαο εθδίδνληαη θάξηεο
εηζόδνπ ή παξαρσξείηαη άδεηα πξόζβαζεο ζην θέληξν πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ρσξίο λα απαηηείηαη
θάξηα εηζόδνπ. Οη ππάιιεινη κε άδεηα πξόζβαζεο ησλ νπνίσλ ιήγεη ε απαζρόιεζε αθαηξνύληαη από ηε
ιίζηα πξόζβαζεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δηαζέηνπλ θάξηα εηζόδνπ, ζα πξέπεη λα ηελ παξαδώζνπλ. Σα
κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ επηρεηξήζεσλ θαη αζθάιεηαο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη ηεο IBM ζπκπιεξώλνπλ θαη
ππνγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε έλα βηβιίν επηζθεπηώλ θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζην θηίξην θαη ζπλνδεύνληαη
θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην θηίξην. Οη πεξηνρέο παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ, νη
απνβάζξεο θόξησζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζεκεία όπνπ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα κπνξνύλ λα
εηζέιζνπλ ζην θηίξην ειέγρνληαη.
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2.6

Σςμμόπθωζη
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. 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.

Δικαιώμαηα, Τιμολόγηζη και Πεπίοδορ Ιζσύορ

3.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Οη πξνζθνξέο Τπεξεζηώλ Cloud πσινύληαη βάζεη ελόο από ηα αθόινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο,
όπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο:

3.2

α.

Πξόζβαζε (Access) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία
Cloud. Μηα Πξόζβαζε είλαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα απνθηήζεηε έλα
κόλν δηθαίσκα Πξόζβαζεο γηα ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

β.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο (Authorized User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηήζεηε ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα ρξήζεο
γηα θάζε κνλαδηθό Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα πξόζβαζεο ζηελ
Τπεξεζία Cloud κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελόο
πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελόο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνύ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξόζβαζεο
ζηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Σν πιεξσηέν πνζό γηα ηηο πξνζθνξέο Τπεξεζηώλ Cloud θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

3.2.1

Πποεηοιμαζία (Set-up)
Οη ρξεώζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

3.2.2

Υπεπβάζειρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο ππεξβαίλεη
ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηκήκα ηεο Απόδεημεο Γηθαηώκαηνο ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο, ηόηε ζα ηηκνινγεζείηε γηα ηελ ππέξβαζε, όπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

3.3

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέωζηρ

3.3.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
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 IBM
ζα επηβεβαηώζεη ην απμεκέλν επίπεδν ρξήζεο ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

i126-6506-02 (05/2014)

ειίδα 4 από 6

3.3.2

Επιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος Ιζσύορ Υπηπεζιών 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.

4.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη βαζηθή ππνζηήξημε πειαηώλ γηα ηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud θαη ην Λνγηζκηθό
Δλεξγνπνίεζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο. Λεπηνκέξεηεο γηα
ηε δηαζέζηκε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ππνζηήξημε πειαηώλ παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/support/kenexa/supportskm.html.

5.

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ

5.1

Κανονιζηικά Δεδομένα
Παξά ηα όζα πξνβιέπνληαη πεξί ηνπ αληηζέηνπ, θαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνύο θαλνληζηηθήο έξεπλαο,
αλάιπζεο θαη αλαθνξάο, ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηε δηαηήξεζε θαη ρξήζε πεξηερνκέλνπ ζαο πνπ
έρεηε παξάζρεη ζηελ ΗΒΜ βάζεη ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηώλ ζε κηα αζξνηζηηθή, αλώλπκε
κνξθή (δειαδή, έηζη ώζηε λα κελ κπνξείηε λα αλαγλσξηζηείηε σο πεγή ησλ εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ
θαη αθνύ αθαηξεζνύλ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθύςεη ε ηαπηόηεηα
ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ ή/θαη ππνςεθίσλ). Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζα εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ κεηά ηελ θαηαγγειία ή ιήμε ηεο ζπλαιιαγήο.

5.2

Επιζηποθή ή Αθαίπεζη Δεδομένων Πελάηη
Καηόπηλ ζρεηηθνύ έγγξαθνπ αηηήκαηόο ζαο κεηά ηελ θαηαγγειία ή ιήμε είηε ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο
Τπεξεζηώλ είηε ηεο ύκβαζεο, ε IBM ζα πξνβεί, ζύκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο θαη
δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ ηεο, ζηε δηαγξαθή ή επηζηξνθή ζε εζάο όισλ ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ
Υαξαθηήξα πνπ ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud.

5.3

Σςλλογή Δεδομένων
πκθσλείηε όηη ε IBM 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 ή/θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο ζύκθσλα
κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www-01.ibm.com/software/info/productprivacy/index.html. Όπνπ απαηηείηαη από ην εθαξκνζηέν δίθαην, ζα έρεηε ελεκεξώζεη ηνπο ρξήζηεο θαη ζα
έρεηε απνθηήζεη ηε ζπλαίλεζή ηνπο λα πξνβεί ε IBM ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο.
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5.4

Επεξεπγαζία Δεδομένων
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε όια ηα Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ θαη ζηηο ρώξεο Ηζιαλδία,
Ληρηελζηάηλ, Ννξβεγία θαη Διβεηία ηζρύνπλ νη αθόινπζνη όξνη:
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, δηακέζνπ θξαηηθώλ
ζπλόξσλ ζηηο αθόινπζεο ρώξεο: Αγγιία, Ηλδία, Ηξιαλδηα θαη Ζ.Π.Α.
Αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή ππνζηήξημεο ππεξεζηώλ ηνπ Πειάηε, ν Πειάηεο ζπκθσλεί επίζεο
όηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, δηακέζνπ θξαηηθώλ ζπλόξσλ ζηηο αθόινπζεο ρώξεο: Απζηξαιία,
Βξαδηιία, Καλαδάο, Γαιιία, Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Υνλγθ Κνλγθ, Ηαπσλία, Νέα Εειαλδία, ηγθαπνύξε,
Νόηηα Αθξηθή, νπεδία θαη Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί, θαηόπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, λα θάλεη αιιαγέο ζηελ αλσηέξσ
ιίζηα ρσξώλ όηαλ επιόγσο ζεσξεί όηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ Cloud.
ε πεξίπησζε πνπ ην Πιαίζην Αξρώλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Ζ.Π.Α.-Δ.Δ. θαη Ζ.Π.Α.-Διβεηίαο
δελ δηέπεη κηα δηαβίβαζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα από ρώξεο ηνπ ΔΟΥ ή ηελ Διβεηία, ηα
ζπκβαιιόκελα κέξε ή νη αληίζηνηρεο ζπλδεδεκέλεο κε απηά εηαηξείεο κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζηε ζύλαςε
ρσξηζηώλ, πξόηππσλ ζπκβάζεσλ κε Πξόηππεο Ρήηξεο ηεο ΔΔ, ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, ππό ηνπο
αληίζηνηρνπο ξόινπο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 2010/87/ΔΔ ηεο ΔΚ, έρνληαο αθαηξέζεη ηηο
πξναηξεηηθέο ξήηξεο. Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ή επζύλεο απνξξένπλ από ηηο ελ ιόγσ ζπκβάζεηο, αθόκα
ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιόγσ έρνπλ ζπλαθζεί από ζπλδεδεκέλεο κε ηα ζπκβαιιόκελα κέξε εηαηξείεο, ζα
αληηκεησπίδνληαη από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζαλ λα πξόθεηηαη γηα δηαθνξά ή επζύλε πνπ πξνέθπςε
αλάκεζα ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε βάζεη ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.

Σημανηικό: 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:
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.

i126-6506-02 (05/2014)

ειίδα 6 από 6

