Πεπιγπαθή Υπηπεζιών
IBM Connections 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. Η αληίζηνηρε Πξνζθνξά Τηκήο (Quotation) θαη ε Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα Σπλαιιαγώλ.

1.

Υπηπεζία Cloud

1.1

IBM Connections Cloud
Η IBM πξνζθέξεη απηέο ηηο ππεξεζίεο ζε έηνηκα παθέηα, σο κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ή σο πξόζζεηεο
ππεξεζίεο (add ons).

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Γέζμερ Πποζθοπών IBM SaaS
Connections Cloud S1

Connections Social Cloud, Connections Meetings Cloud, Verse, SmartCloud Notes,
Traveler for SmartCloud Notes, Connections Docs Cloud, Mobile apps, Guest Access

Connections Cloud S2

Connections Social Cloud, Connections Meetings Cloud, Mobile apps, Guest Access

Μεμονωμένερ Πποζθοπέρ IBM SaaS
●

Connections Social Cloud

●

Connections Files Cloud

●

Connections Meetings Cloud

●

Connections Chat Cloud

●

Verse

●

SmartCloud Notes

●

SmartCloud Notes Entry

●

Web Mail Cloud

●

Connections Cloud Advanced Support

●

Connections Cloud Premier Support

IBM Connections Cloud S1
●

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Connections Social Cloud

●

Αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ (Instant Messaging) - Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν κε κεκνλσκέλα άηνκα θαη νκάδεο, πξνβνιήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ησλ επαθώλ ηνπ Πειάηε, δεκηνπξγίαο εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ νκάδσλ θαη
θαηαρώξεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηηο επαθέο ηνπ Πειάηε. Γηαζέζηκε κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο
πινήγεζεο (browser) θαη ζε κνξθή εκπινπηηζκέλνπ πειάηε (rich client) πνπ κπνξεί λα
κεηαθνξησζεί ζην ηνπηθό ζύζηεκα.

●

Γηαδηθηπαθέο δηαζθέςεηο (Web conferencing) - Online δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο κέζσ κηαο πάληνηε
δηαζέζηκεο αίζνπζαο ζπζθέςεσλ ε νπνία παξέρεηαη θαη' απαίηεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εθ
ησλ πξνηέξσλ θξάηεζή ηεο, κε δπλαηόηεηεο θνηλήο ρξήζεο εθαξκνγώλ θαη επηθάλεηαο εξγαζίαο,
ππνζηήξημε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο παξνπζηαζηώλ, θαη δπλαηόηεηεο ζθπγκνκέηξεζεο θαη
ζπλνκηιίαο κε ηελ αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ. Μπνξείηε λα δηνξγαλώζεηε ζπζθέςεηο γηα κέρξη
200 ζπκκεηέρνληεο, κε ζπκκεηνρή αηόκσλ εθηόο ηεο εηαηξείαο ηνπ Πειάηε. Γηα ελδνεηαηξηθέο
δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ζπλδξνκή όινη νη εζσηεξηθνί ζπκκεηέρνληεο.

●

Docs - Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θύιια θαη πξνγξάκκαηα ζύληαμεο παξνπζηάζεσλ, κε
ππνζηήξημε από θνηλνύ επεμεξγαζίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πξνζζήθε ζρνιίσλ θαη δηεμαγσγή
ζπδεηήζεσλ, θαη δηαρείξηζε εθδνρώλ αξρείσλ από ην IBM Connections Social Cloud.
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1.1.4

1.1.5

●

Verse – Υπεξεζία αιιεινγξαθίαο, εκεξνινγίνπ θαη πιεξνθνξηώλ επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεηαη
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο σο δηαδηθηπαθή ππεξεζία ζην Cloud. Πεξηιακβάλεη κηα
ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ κε πξνζηαζία από ηνύο θαη αλεπηζύκεηε
αιιεινγξαθία. Γηα θάζε ρξήζηε ηνπ IBM SaaS θαηαλέκνληαη 50 gigabytes ρώξνπ απνζήθεπζεο γηα
ην γξακκαηνθηβώηην (mailbox).

●

SmartCloud Notes - Υπεξεζία αιιεινγξαθίαο θαη εκεξνινγίνπ πνπ παξέρεηαη κε ηε ρξήζε
ινγηζκηθνύ επηθάλεηαο εξγαζίαο ή σο δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο.
Πεξηιακβάλεη κηα ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ κε πξνζηαζία από
ηνύο θαη αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία θαη ππνζηεξίδεη πινπνηήζεηο πβξηδηθήο ελνπνίεζεο. Γηα θάζε
ρξήζηε ηνπ IBM SaaS θαηαλέκνληαη 50 gigabytes ρώξνπ απνζήθεπζεο γηα ην γξακκαηνθηβώηην
(mailbox).

●

Traveler for SmartCloud Notes - Παξάδνζε αιιεινγξαθίαο, πιεξνθνξηώλ εκεξνινγίνπ θαη
επαθώλ ζε ππνζηεξηδόκελεο θνξεηέο ζπζθεπέο. Υπνζηήξημε γηα ακθίδξνκν, πξνσζεηηθό (push),
κε απηόκαην ή πξνγξακκαηηζκέλν ζπγρξνληζκό γηα email, ειεθηξνληθά εκεξνιόγηα θαη ειεθηξνληθέο
επαθέο γηα ηηο ππνζηεξηδόκελεο ζπζθεπέο.

●

Δθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (mobile apps) γηα ην IBM Connections, ην IBM Meetings θαη ην
IBM Sametime

●

Πξόζβαζε επηζθεπηώλ (Guest Access) - Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζθιεζεο επηζθεπηώλ νη
νπνίνη κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα εξγαζηνύλ επί πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ηνπο έρεη δηαηεζεί
γηα θνηλή ρξήζε ρξεζηκνπνηώληαο έλα ππνζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη
δηεμαγσγήο ζπζθέςεσλ πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία.

IBM Connections Cloud S2
●

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Connections Social Cloud

●

Αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ (Instant Messaging) - Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν κε κεκνλσκέλα άηνκα θαη νκάδεο, πξνβνιήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ησλ επαθώλ ηνπ Πειάηε, δεκηνπξγίαο εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ νκάδσλ θαη
θαηαρώξεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηηο επαθέο ηνπ Πειάηε. Γηαζέζηκε κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο
πινήγεζεο (browser) θαη ζε κνξθή εκπινπηηζκέλνπ πειάηε (rich client) πνπ κπνξεί λα
κεηαθνξησζεί ζην ηνπηθό ζύζηεκα.

●

Γηαδηθηπαθέο δηαζθέςεηο (Web conferencing) - Online δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο κέζσ κηαο πάληνηε
δηαζέζηκεο αίζνπζαο ζπζθέςεσλ ε νπνία παξέρεηαη θαη' απαίηεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εθ
ησλ πξνηέξσλ θξάηεζή ηεο, κε δπλαηόηεηεο θνηλήο ρξήζεο εθαξκνγώλ θαη επηθάλεηαο εξγαζίαο,
ππνζηήξημε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο παξνπζηαζηώλ, θαη δπλαηόηεηεο ζθπγκνκέηξεζεο θαη
ζπλνκηιίαο κε ηελ αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ. Μπνξείηε λα δηνξγαλώζεηε ζπζθέςεηο γηα κέρξη
200 ζπκκεηέρνληεο, κε ζπκκεηνρή αηόκσλ εθηόο ηεο εηαηξείαο ηνπ Πειάηε. Γηα ελδνεηαηξηθέο
δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ζπλδξνκή όινη νη εζσηεξηθνί ζπκκεηέρνληεο.

●

Δθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (mobile apps) γηα ην IBM Connections, ην IBM Meetings θαη ην
IBM Sametime

●

Πξόζβαζε επηζθεπηώλ (Guest Access) - Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζθιεζεο επηζθεπηώλ νη
νπνίνη κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα εξγαζηνύλ επί πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ηνπο έρεη δηαηεζεί
γηα θνηλή ρξήζε ρξεζηκνπνηώληαο έλα ππνζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη
δηεμαγσγήο ζπζθέςεσλ πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία.

IBM Connections Social Cloud
●

Φεηξηζηήξην Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο (Social Dashboard) - Μηα εληαία εηθόλα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ
δηθηύνπ ηνπ Πειάηε κε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε εθαξκνγέο θαη ζπζθέςεηο, θαη κηα εηθόλα
ζπκβάλησλ θαη πεξηερνκέλνπ πνπ επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζε ζηνηρεία εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ,
θόξνπκ ππνζηήξημεο θαη πιεξνθνξίεο πξνθίι θαη ρώξνπ απνζήθεπζεο.

●

Πξόζσπα (People) - Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ηνπ πξνθίι ηνπ Πειάηε θαη ησλ επαθώλ
ζην επηρεηξεκαηηθό ζαο δίθηπν εληόο θαη εθηόο ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ Πειάηε.
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1.1.6

●

Απνζήθεπζε θαη θνηλή ρξήζε αξρείσλ (File storage and sharing) - Δπηηξέπεη ηε κεηαθόξησζε θαη
απνζήθεπζε αξρείσλ ζε κηα θεληξηθή βηβιηνζήθε, όπνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ειεγρόκελεο
πξόζβαζεο ζε ηδησηηθά αξρεία, θαζώο θαη ζε αξρεία πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα θνηλή ρξήζε ζε
κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ή νκάδεο, είηε σο αλαγλώζηεο είηε σο ζπληάθηεο. Παξέρνληαη δηάθνξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηα αξρεία, όπσο π.ρ. ηξνπνπνηήζεηο, ηζηνξηθό εθδνρώλ, ζρόιηα, ηζηνξηθό
κεηαθόξησζεο, πξνζδηνξηζηηθά θαη εκεξνκελίεο θαη ώξεο αλάιεςεο θαη επηζηξνθήο ειέγρνπ.
Γηαηίζεληαη γηα κεηαθόξησζε (download) πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο (plug-ins) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε
κεηαθνξά αξρείσλ από ην ηνπηθό ζύζηεκα ζην Cloud.

●

Κνηλόηεηεο (Communities), Ιζηνιόγηα (Blogs) θαη Wikis - Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε
άιια πξόζσπα κε ηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ αξρείσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ζειηδνδεηθηώλ,
δεκηνπξγίαο θαη θνηλήο ρξήζεο λέσλ θνηλνηήησλ κε εηδηθά πξνζαξκνζκέλα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο,
αλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλόηεηεο, απνζηνιήο email ζηα κέιε κηαο θνηλόηεηαο,
δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ζθπγκνκεηξήζεσλ θνηλόηεηαο, θαη δεκηνπξγίαο wikis, ηζηνινγίσλ θαη
ηζηνινγίσλ ηδεώλ, θαη θόξνπκ ζπδεηήζεσλ.

●

Γξαζηεξηόηεηεο (Activities) - Έλαο νκαδηθόο ρώξνο γηα ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ όπσο π.ρ. ε
παξαθνινύζεζε εθθξεκώλ εξγαζηώλ, πιεξνθνξηώλ θαη ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε έλα ζέκα ή ζύζθεςε.

●

Αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ (Instant Messaging) - Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν κε κεκνλσκέλα άηνκα θαη νκάδεο, πξνβνιήο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ησλ επαθώλ ηνπ Πειάηε, δεκηνπξγίαο εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ νκάδσλ θαη
θαηαρώξεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηηο επαθέο ηνπ Πειάηε.

●

Δθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο (mobile apps) γηα ην IBM Connections θαη ην IBM Sametime

●

Πξόζβαζε επηζθεπηώλ (Guest Access) - Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζθιεζεο επηζθεπηώλ νη
νπνίνη κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα εξγαζηνύλ επί πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ηνπο έρεη δηαηεζεί
γηα θνηλή ρξήζε ρξεζηκνπνηώληαο έλα ππνζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη
δηεμαγσγήο ζπζθέςεσλ πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία.

IBM Connections Files Cloud
Δπηηξέπεη ηε κεηαθόξησζε (upload), απνζήθεπζε θαη δηάζεζε αξρείσλ γηα θνηλή ρξήζε ζε κηα θεληξηθή
βηβιηνζήθε, όπνπ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ειεγρόκελεο πξόζβαζεο ζε ηδησηηθά αξρεία, θαζώο θαη ζε
αξρεία πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα θνηλή ρξήζε ζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ή νκάδεο, είηε σο αλαγλώζηεο είηε
σο ζπληάθηεο. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εθηειέζεη δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο κε ηα πξνθίι θαη ηηο επαθέο ηνπ
ζην επηρεηξεκαηηθό ηνπ δίθηπν εληόο θαη εθηόο ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ Πειάηε, θαη λα ζηείιεη πξνζθιήζεηο ζε
επηζθέπηεο (guests) γηα ηελ εμέηαζε ή ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ κε πεξηερόκελν πνπ έρεη δηαζέζεη γηα θνηλή
ρξήζε. Γηαηίζεληαη πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο (plug-ins) πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ Πειάηε λα κεηαθέξεη αξρεία
από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζην Cloud, θαη εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ Πειάηε λα απνθηά
πξόζβαζε ζε αξρεία από θνξεηέο ζπζθεπέο. Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζπγρξνληζκνύ
επηιεγκέλσλ αξρείσλ κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θάζε ρξήζηε θαη ησλ θνξεηώλ ηνπο ζπζθεπώλ.

1.1.7

IBM Connections Meetings Cloud
Online δηαδηθηπαθέο ζπζθέςεηο κέζσ κηαο πάληνηε δηαζέζηκεο αίζνπζαο ζπζθέςεσλ ε νπνία παξέρεηαη
θαη' απαίηεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εθ ησλ πξνηέξσλ θξάηεζή ηεο, κε δπλαηόηεηεο θνηλήο ρξήζεο
εθαξκνγώλ θαη επηθάλεηαο εξγαζίαο, ππνζηήξημε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο παξνπζηαζηώλ, θαη
δπλαηόηεηεο ζθπγκνκέηξεζεο θαη ζπλνκηιίαο κε ηελ αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ. Απηή ε ππεξεζία
κπνξεί λα αγνξαζηεί γηα ηε δηνξγάλσζε ζπζθέςεσλ κε 14 ην πνιύ ζπκκεηέρνληεο (participants) ή 199 ην
πνιύ παξεπξηζθόκελνπο (attendees). Γηαηίζεηαη επίζεο γηα αγνξά σο ιύζε επηρεηξεζηαθήο πινπνίεζεο
(Enterprise Deployment) όπνπ νη εζσηεξηθνί ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνπλ κηα ζπλδξνκή γηα ηελ ππεξεζία.
Γηα όιεο ηηο ζπζθέςεηο επηηξέπεηαη ε παξαθνινύζεζή ηνπο από απεξηόξηζην αξηζκό παξεπξηζθόκελσλ
εθηόο ηεο εηαηξείαο ηνπ Πειάηε.

1.1.8

IBM Connections Chat Cloud
Αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ κε ιεηηνπξγίεο ιίζηαο επαθώλ, αλαγλώξηζεο θαηάζηαζεο ζύλδεζεο
ρξεζηώλ θαη δηεμαγσγήο βηληενθιήζεσλ θαη ερεηηθώλ δηαζθέςεσλ, κε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο από ην
πξόγξακκα πινήγεζεο (browser), από ινγηζκηθό πειάηε πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζην Notes, από
αλεμάξηεην ινγηζκηθό πειάηε ή από εθαξκνγή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο.
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1.1.9

IBM Verse
●

Γηαδηθηπαθή ππεξεζία αιιεινγξαθίαο, εκεξνινγίνπ θαη πιεξνθνξηώλ επηθνηλσλίαο ζην Cloud.
Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, ηνλ
βαζηδόκελν ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ εληνπηζκό ζεκαληηθώλ πξνζώπσλ θαη πεξηερνκέλνπ, ηελ
εκπεξηζηαησκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ηελ επηηόπνπ πξνεπηζθόπεζε ζπλεκκέλσλ θαη
αξρείσλ ηνπ Connections, ππεξεζίεο αλάιπζεο νκάδαο, ηελ ππνζηήξημε λεκάησλ αιιεινγξαθίαο
θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ πειάηε ΙΒΜ Notes (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κεηαθόξησζεο (download) ηνπ ινγηζκηθνύ).

●

Γηα θάζε ρξήζηε ηνπ IBM SaaS θαηαλέκνληαη 50 gigabytes ρώξνπ απνζήθεπζεο γηα ην
γξακκαηνθηβώηην (mail)

●

Πξνζηαζία από ηνύο θαη αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία

●

Δλζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ (instant messaging)

●

Γπλαηόηεηα κεηαθόξησζεο, απνζήθεπζεο γηα δηάζεζεο πξνζσπηθώλ αξρείσλ γηα θνηλή ρξήζε

●

30 gigabytes ρώξνπ απνζήθεπζεο γηα πξνζσπηθά αξρεία

●

Αλάξηεζε θαη εμέηαζε ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηώλ θαηάζηαζεο

●

Γεκηνπξγία πξνθίι θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ κε πξνθίι ζηνλ νξγαληζκό θαη ζην δίθηπν ηνπ Πειάηε

●

Δθαξκνγέο Verse γηα θνξεηέο ζπζθεπέο

●

Πξόζβαζε ζην email κέζσ ηνπ IBM Verse ή ηνπ SmartCloud Notes web experience

●

Πεξηιακβάλεηαη έλα δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM Domino Enterprise Client Access αλά ρξήζηε ηνπ
Verse. Έηζη νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πειάηε IBM Notes
ζην IBM Verse θαη ζην IBM SmartCloud Notes, θαζώο θαη ζε εθαξκνγέο IBM Domino ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε. Γηα ηνπο εμππεξεηεηέο εθαξκνγώλ Domino ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Πειάηε απαηηείηαη ε ρσξηζηή αγνξά δηθαησκάησλ επί κνλάδσλ PVU.

1.1.10 IBM SmartCloud Notes
●

Λνγηζκηθό πειάηε IBM Notes (πεξηιακβάλεη ηε κεηαθόξησζε ινγηζκηθνύ) θαη δηαδηθηπαθή
αιιεινγξαθία, εκεξνιόγην θαη πιεξνθνξίεο επαθώλ ζην Cloud, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
δπλαηνηήησλ απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο θαηά ηελ πιεθηξνιόγεζε δηεπζύλζεσλ (type-ahead
addressing), δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζκέλσλ θαθέισλ αιιεινγξαθίαο θαη εθρώξεζεο ησλ
δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζηελ αιιεινγξαθία θαη ζην εκεξνιόγην ελόο ρξήζηε ζε θάπνηνλ άιιν
ρξήζηε. Γηα ην ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ηνπ Πειάηε κπνξεί λα νξηζηεί κηα παξακεηξνπνίεζε πνπ
πεξηνξίδεηαη ζηελ ππεξεζία κόλν, ή κηα πβξηδηθή παξακεηξνπνίεζε όπνπ ε ππεξεζία
ελζσκαηώλεηαη ζε έλα ηνπηθό πεξηβάιινλ Domino ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε.

●

Δλζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ (instant messaging)

●

Πξνζηαζία από ηνύο θαη αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία

●

Γηα θάζε ρξήζηε ηνπ IBM SaaS θαηαλέκνληαη 50 gigabytes ρώξνπ απνζήθεπζεο γηα ην
γξακκαηνθηβώηην (mailbox)

●

Πεξηιακβάλεηαη έλα δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM Domino Enterprise Client Access αλά ρξήζηε ηνπ
SmartCloud Notes. Έηζη νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο είηε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πινήγεζεο είηε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πειάηε IBM Notes ζην IBM SmartCloud Notes θαη ζε
εθαξκνγέο IBM Domino. Γηα ηνπο εμππεξεηεηέο εθαξκνγώλ Domino ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε
απαηηείηαη ε ρσξηζηή αγνξά δηθαησκάησλ επί κνλάδσλ PVU.

1.1.11 IBM SmartCloud Notes Entry
●

Γηαδηθηπαθή πξόζβαζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ζε πιεξνθνξίεο email, εκεξνινγίνπ
θαη επαθώλ ζην cloud. Παξέρεηαη εθηόο ησλ άιισλ κηα ιεηηνπξγία απηόκαηεο ζπκπιήξσζεο θαηά
ηελ πιεθηξνιόγεζε δηεπζύλζεσλ (type-ahead addressing) θαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο
πξνζαξκνζκέλσλ θαθέισλ αιιεινγξαθίαο θαη εθρώξεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζηελ
αιιεινγξαθία θαη ζην εκεξνιόγην ελόο ρξήζηε ζε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε.

●

Γξακκαηνθηβώηην 1 GB (ηππηθό, παξερόκελν από ηελ ππεξεζία πξόηππν αιιεινγξαθίαο κόλν)

●

Δλζσκαησκέλε ιεηηνπξγία αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ (Instant Messaging)

●

Πξνζηαζία από ηνύο θαη αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία
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●

Τν IBM SmartCloud Notes Entry δελ πεξηιακβάλεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο εθηόο ζύλδεζεο, ηελ
πξόζβαζε βάζεη IMAP, ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ πειάηε IBM Notes ή ηε δπλαηόηεηα ζύλαςεο
ζύκβαζεο γηα ηελ παξνρή πξναηξεηηθώλ ππεξεζηώλ όπσο π.ρ. ε κεηάβαζε ηεο ππάξρνπζαο
ππνδνκήο αιιεινγξαθίαο ζηελ ππεξεζία. Γελ επηηξέπεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ
ππεξεζίεο Blackberry κε ην ινγαξηαζκό ηνπο.

●

Πεξηιακβάλεηαη κία άδεηα ρξήζεο θαζνξηζκέλεο πεξηόδνπ γηα ην IBM Domino Enterprise Client
Access αλά ρξήζηε ηνπ SmartCloud Notes Entry. Έηζη νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ζην IBM SmartCloud Notes θαη ζε εθαξκνγέο IBM Domino
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε. Γηα ηνπο εμππεξεηεηέο εθαξκνγώλ Domino ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Πειάηε απαηηείηαη ε ρσξηζηή αγνξά δηθαησκάησλ επί κνλάδσλ PVU.

1.1.12 IBM Web Mail Cloud
●

Γηαδηθηπαθή αιιεινγξαθία, εκεξνιόγηα θαη επαθέο κε έλα θάθειν "Δηζεξρόκελα" πνπ πεξηέρεη
θαθέινπο πξνβνιήο κελπκάησλ, θαθέινπο ζπζηήκαηνο θαη θαθέινπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από
ην ρξήζηε, κε ηε δπλαηόηεηα ηξαβήγκαηνο θαη ελαπόζεζεο ("drag & drop") κελπκάησλ ζε θαθέινπο.
Υπνζηήξημε γηα πξνζσπηθά θαη εηαηξηθά εκεξνιόγηα θαη ιίζηεο επαθώλ.

●

Γηα θάζε ρξήζηε θαηαλέκνληαη 25 gigabytes ρώξνπ απνζήθεπζεο γηα ην γξακκαηνθηβώηην (mailbox).

1.1.13 IBM Connections Cloud Advanced Support
Παξνρή θνξπθαίνπ επηπέδνπ ππνζηήξημεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεθπεξαίσζεο δεηεκάησλ κε
πξνηεξαηόηεηα (priority handling) θαη πην γξήγνξε αληαπόθξηζε ζε αλαθεξόκελα δεηήκαηα.
1.1.14 IBM Connections Cloud Premier Support
Πεξηιακβάλεη όιεο ηηο παξνρέο ηεο ππνζηήξημεο Advanced Support θαη επηπξνζζέησο παξέρεη έλαλ
Υπεύζπλν Υπνζηήξημεο (Premium Support Manager) πνπ κηιά ηελ ηνπηθή γιώζζα ηνπ Πειάηε,
ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη παξαδνηέα πνπ είλαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο
ηνπ Πειάηε.
1.1.15 IBM Cloud Migration Service for Notes
Δθάπαμ, εμ απνζηάζεσο παξαδηδόκελεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηε κεηάβαζε ηεο ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο, ησλ εκεξνινγίσλ θαη ησλ επαθώλ ηνπ Notes ζην Cloud.
1.1.16 Mobile
Γηαηίζεληαη ζρεηηθέο εθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο από ηα αληίζηνηρα app stores γηα ην IBM
Connections, ην IBM Sametime, ην IBM Meetings θαη ην IBM Traveler for SmartCloud Notes.

1.2
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1.1.1

IBM Connections Docs Cloud
Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθά θύιια θαη πξνγξάκκαηα ζύληαμεο παξνπζηάζεσλ, κε ππνζηήξημε
από θνηλνύ επεμεξγαζίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πξνζζήθε ζρνιίσλ θαη δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ, θαη
δηαρείξηζε εθδνρώλ αξρείσλ από ην IBM Connections Social Cloud.

1.1.2

IBM Connections Meetings Audio Cloud
Γηεμαγσγή ερεηηθώλ δηαδηθηπαθώλ ζπζθέςεσλ κέζσ VoIP θαη κέζσ ηειεθσληθώλ θιήζεσλ κε ή ρσξίο
ρξέσζε, όπνπ όινη νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ από έλαλ ππνινγηζηή ή έλα ηειέθσλν θαη λα
αθνύλ θαη λα κηινύλ, θαζώο θαη λα θαηαγξάθνπλ θαη λα απαπαξάγνπλ ηε ζύζθεςε.

1.1.3

IBM SmartCloud Notes Traveler Services
Παξάδνζε αιιεινγξαθίαο, πιεξνθνξηώλ εκεξνινγίνπ θαη επαθώλ ζε ππνζηεξηδόκελεο θνξεηέο
ζπζθεπέο. Υπνζηήξημε γηα ακθίδξνκν, πξνσζεηηθό (push), κε απηόκαην ή πξνγξακκαηηζκέλν
ζπγρξνληζκό γηα email, ειεθηξνληθά εκεξνιόγηα θαη ειεθηξνληθέο επαθέο γηα ηηο ππνζηεξηδόκελεο
ζπζθεπέο.

1.1.4

IBM Connections Archive Essentials Cloud
Λεηηνπξγίεο αξρεηνζέηεζεο email θαη eDiscovery γηα πειάηεο ηνπ IBM SmartCloud Notes πνπ επηηξέπεη
ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, επξεηεξηνπνίεζε, αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε νιόθιεξνπ ή ηκήκαηνο ηνπ
πεξηερνκέλνπ κελπκάησλ email κε ηε ρξήζε ελόο δηαδηθηπαθνύ πεξηβάιινληνο κε πνιηηηθέο δηαηήξεζεο
(retention policies), θύιαμε γηα λνκηθνύο ζθνπνύο (legal hold), δηαδξνκή ειέγρνπ (audit trail) θαη
απεξηόξηζην ρώξν απνζήθεπζεο.

1.1.5

Additional Collaboration Storage
Πξόζζεηνο ρώξνο απνζήθεπζεο γηα ππεξεζίεο ζπλεξγαζίαο.

1.1.6

Step Up
Οη Υπεξεζίεο Cloud πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο ππεξεζίεο Step Up δηαηίζεληαη κόλν γηα ππάξρνληεο
δηθαηνύρνπο άδεηαο ρξήζεο IBM ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί Σπλδξνκή θαη
Υπνζηήξημε γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM πνπ είλαη ελεξγό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
ζπλδξνκήο ηεο Step-Up Υπεξεζίαο Cloud θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ζπλδξνκώλ γηα ηελ Υπεξεζία
Cloud.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ
Οη πνιηηηθέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δεκνζηεύνληαη ζηελ ηζηνζειίδα
https://www.ibm.com/cloud/resourcecenter/content/80 θαη δηέπνπλ απηή ηελ Υπεξεζία Cloud κε ηελ
εμαίξεζε ησλ όζσλ πξνβιέπνληαη παξαθάησ. Τπρόλ αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο
IBM δελ ζα ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud.
Απηή ε Υπεξεζία Cloud είλαη πηζηνπνηεκέλε ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Αξρώλ Safe Harbor ΗΠΑ-ΔΔ θαη
ΗΠΑ-Διβεηίαο.

2.1

Φιληπάπιζμα Πεπιεσομένος
Τν IBM SmartCloud Notes θαη ην IBM Web Mail Cloud ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία πνπ παξαθνινπζνύλ ηηο
Υπεξεζίεο Cloud, δηεξεπλνύλ επηζέζεηο αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο (spam) θαη επηβιαβνύο θώδηθα
(viruses) θαη εθαξκόδνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, ηα νπνία βαζίδνληαη ηόζν ζε ηερλνινγία ηεο IBM όζν θαη
ζε πξόηππα ηνπ θιάδνπ, γηα ηε θξαγή ή ην θηιηξάξηζκα Πεξηερνκέλνπ πνπ απνζηέιιεηαη απξόθιεηα θαη
καδηθά ή/θαη κε θαθόβνπιν ζθνπό. Η IBM δηαηεξεί ην δηθαίσκα (αιιά δελ έρεη θακία ππνρξέσζε) λα
πξνβαίλεη ζηε θξαγή ηεο επηθνηλσλίαο από άιια θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ζην Internet. Η IBM δηαηεξεί
ην δηθαίσκα (αιιά δελ έρεη θακία ππνρξέσζε) λα πξνβαίλεη ζηελ πξνεμέηαζε, αλαζθόπεζε, επηζήκαλζε,
θηιηξάξηζκα, ηξνπνπνίεζε, απόξξηςε ή αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ή όινπ ηνπ Πεξηερνκέλνπ.

2.2

Ανάκηηζη και Αθαίπεζη Γεδομένων
Μεηά ηε ιήμε ή θαηαγγειία ηεο Υπεξεζίαο Cloud, ηα δεδνκέλα ηνπ πειάηε θαηαζηξέθνληαη εληόο 90
εκεξώλ ζύκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο δεδνκέλσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud, ε IBM παξέρεη πξόζβαζε ζε API κέζσ ηνπ Social Business Toolkit
(https://www.ibmdw.net/social). Τα δεδνκέλα ηνπ SmartCloud Notes είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηεο
αλαηύπσζεο (replication) δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ πειάηε. Η πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ Web
Mail Cloud γίλεηαη κέζσ ησλ θαζηεξσκέλσλ πξσηνθόιισλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη
ειεθηξνληθώλ εκεξνινγίσλ. Τα δεδνκέλα πξνηηκήζεσλ ρξεζηώλ θαη άιια κεηαδεδνκέλα όπσο,
ελδεηθηηθά, ππνγξαθέο email, θαλόλεο πξνώζεζεο αιιεινγξαθίαο, θίιηξα κελπκάησλ ειεθηξνληθήο
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αιιεινγξαθίαο, επηινγέο παξνπζίαζεο εκεξνινγίνπ θ.ν.θ. δελ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ησλ API. Σε
πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα απηά απαηηνύληαη από ηνλ Πειάηε, ε IBM ζα παξάζρεη ηα ελ ιόγσ δεδνκέλα
ζηε ζπκθσλεζείζα κνξθή κε βάζε ην ρξόλν θαη ηα πιηθά κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο. Η IBM
πξέπεη λα έρεη ιάβεη έγγξαθε εηδνπνίεζε όηη ηα δεδνκέλα απηά είλαη απαξαίηεηα ην αξγόηεξν κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο. Όηαλ νη πειάηεο δελ δεηνύλ ηελ επηζηξνθή δεδνκέλσλ, ε
IBM ζα δηαγξάθεη ηα δεδνκέλα θαζηζηώληαο αδύλαηε ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο ζύκθσλα κε ηηο θαιέο
πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ.

2.3

Αποκαηάζηαζη μεηά από Καηαζηποθή (Disaster Recovery)
Η IBM παξέρεη έλα θέληξν απνθαηάζηαζεο κεηά από θαηαζηξνθή (disaster recovery facility) πνπ
βξίζθεηαη γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλν από ην θύξην θέληξν πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο, καδί κε
ηνλ απαηηνύκελν πιηθό εμνπιηζκό θαη ινγηζκηθό θαη ηηο απαηηνύκελεο ζπλδέζεηο ζην Internet, ώζηε λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ πάςεη λα είλαη δηαζέζηκν ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο ζην θύξην θέληξν
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM.
Σε πεξίπησζε πνπ πξνθύςνπλ ζπλζήθεο θαηαζηξνθήο, όπνπ κε ηε θξάζε "ζπλζήθεο θαηαζηξνθήο"
λννύληαη πεξηπηώζεηο "Αλσηέξαο Βίαο" (Force Majeure), όπσο π.ρ. Θενκελίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
εξγαζηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ππξθαγηέο, πιεκκύξεο, ζεηζκνί, ηαξαρέο, πόιεκνη, θπβεξλεηηθέο πξάμεηο,
εληνιέο ή πεξηνξηζκνί, επηζέζεηο ηώλ, επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ή άιιεο θαθόβνπιεο
ζπκπεξηθνξάο, βιάβεο θνηλσθειώλ ππεξεζηώλ θαη δηαθνπέο δηθηπαθώλ ζπλδέζεσλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε
αηηία γηα ηε κε δηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud ε νπνία ήηαλ πέξαλ ηνπ εύινγνπ ειέγρνπ ηεο IBM, ε
IBM ζα απνθαηαζηήζεη ηελ πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud σο εμήο. Η IBM
ζα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ηεο ππνδνκήο πιηθνύ εμνπιηζκνύ, ινγηζκηθνύ θαη δηθηύνπ ε νπνία ζα ζαο
επηηξέπεη λα απνθηήζεηε θαη πάιη πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud εληόο 12 σξώλ από κηα δήισζε
θαηαζηξνθήο (σο Σηόρνο γηα ην Φξόλν Απνθαηάζηαζεο - Recovery Time Objective). Τν πεξηβάιινλ ζα
απνθαηαζηαζεί κε ρξήζε ησλ πην πξόζθαησλ εθεδξηθώλ αληηγξάθσλ ηνπ Πεξηερνκέλνπ, ρσξίο απώιεηα
Πεξηερνκέλνπ πνπ λα ππεξβαίλεη, σο Σηόρνο γηα ην Σεκείν Απνθαηάζηαζεο (Recovery Point Objective),
ηηο 8 ώξεο από ηε ζηηγκή ηεο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο ηνπ απνθαηαζηαζέληνο ζπλόινπ δεδνκέλσλ ηνπ
Πεξηερνκέλνπ.

3.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο. Απηή ε εμ απνζηάζεσο
παξερόκελε ηερληθή ππνζηήξημε γηα δηαρεηξηζηέο έρεη ζθνπό λα βνεζά ην πξνζσπηθό ππνζηήξημεο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ Πειάηε παξέρνληαο πξόζβαζε ζε ηερληθνύο ππνζηήξημεο ηεο IBM γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ ηα νπνία δελ κπνξεί λα επηιύζεη ν Πειάηεο. Η πξόζβαζε ζηε Βαζηθή Υπνζηήξημε
(Standard Support) γηα ην IBM Connections Cloud πεξηιακβάλεηαη σο ηκήκα ησλ Υπεξεζηώλ Cloud πνπ
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Η πξόζβαζε ζηελ Δμεηδηθεπκέλε Υπνζηήξημε (Advanced Support) γηα ην IBM
Connections Cloud δηαηίζεηαη έλαληη πξόζζεηεο ρξέσζεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηελ
ηζηνζειίδα http://www.ibmcloud.com/social/supportoptions/.
Σηε Βαζηθή Τερληθή Υπνζηήξημε γηα ην IBM Connections Cloud πεξηιακβάλεηαη ππνζηήξημε γηα δεηήκαηα
κε βαζκό Κξηζηκόηεηαο 1 θαη ππνζηήξημε θιηκάθσζεο (escalation support) γηα δεηήκαηα κε άιινπο
βαζκνύο θξηζηκόηεηαο.
Σηελ Δμεηδηθεπκέλε Υπνζηήξημε (Advanced Support) γηα ην IBM Connections Cloud πεξηιακβάλεηαη
Υπνζηήξημε γηα δεηήκαηα Κξηζηκόηεηαο 1 θαη ππνζηήξημε θιηκάθσζεο γηα δεηήκαηα κε άιινπο βαζκνύο
θξηζηκόηεηαο κε ηε δηεθπεξαίσζε δεηεκάησλ κε πξνηεξαηόηεηα (priority handling), πην γξήγνξνπο
ζηνρεπόκελνπο ρξόλνπο απόθξηζεο θαη πξόζζεηεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο.
Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.ibmcloud.com/social/support/.
Δπηζθόπεζε ησλ ζηόρσλ γηα ην ρξόλν απόθξηζεο ζε αηηήκαηα παξνρήο Τερληθήο Υπνζηήξημεο γηα ην
Connections Cloud:
Βαζική Υποζηήπιξη (Standard Support)

Κπιζιμόηηηα 1

Δξειδικεςμένη Υποζηήπιξη
(Advanced Support) και
Κοπςθαία Υποζηήπιξη (Premier Support)

Δληόο δύν σξώλ (7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 24 Δληόο 30 ιεπηώλ (7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 24
ώξεο ηελ εκέξα)
ώξεο ηελ εκέξα)

Κπιζιμόηηηα 2

Δληόο δύν εξγάζηκσλ σξώλ

Δληόο κίαο ώξαο

Κπιζιμόηηηα 3

Δληόο δύν εξγάζηκσλ σξώλ

Δληόο δύν σξώλ
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Βαζική Υποζηήπιξη (Standard Support)

Δξειδικεςμένη Υποζηήπιξη
(Advanced Support) και
Κοπςθαία Υποζηήπιξη (Premier Support)

Δληόο δύν εξγάζηκσλ σξώλ

Δληόο δύν σξώλ

Κπιζιμόηηηα 4

Δάλ ν Πειάηεο απέθηεζε απηέο ηηο Υπεξεζίεο Connections Cloud από έλα κεηαπσιεηή, νη όξνη πνπ
δηέπνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηνλ Πειάηε κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνί. Παξαθαινύκε,
απεπζπλζείηε ζην κεηαπσιεηή ηνπ Πειάηε γηα πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο.

4.

Γικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

4.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Η Υπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:

4.2

α.

Δξοςζιοδοηημένορ Φπήζηηρ (Authorized User) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά
δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα θάζε κνλαδηθό Δμνπζηνδνηεκέλν Φξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα
πξόζβαζεο ζηελ Υπεξεζία 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 Φξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη πξόζβαζε ζην IBM
SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Γιοπγανωηήρ (Host) με έωρ X Σςμμεηέσονηερ (Participants) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο
νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Ο Γηνξγαλσηήο είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο
κε δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε έλαλ πξνζσπηθό ινγαξηαζκό, ν νπνίνο ηνπ επηηξέπεη λα δηεμάγεη
απεξηόξηζην αξηζκό ζπζθέςεσλ κε έσο ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε. Μπνξεί λα δηεμάγεηαη κόλν κία
ζύζθεςε αλά Γηνξγαλσηή θάζε θνξά.

γ.

Λεπηό (Minute) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud.
Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα ρξήζεο Λεπηώλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ
Λεπηώλ (νιόθιεξσλ ή κε) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φπεώζειρ Πποεηοιμαζίαρ
Δπηβάιιεηαη κηα αξρηθή εθάπαμ ρξέσζε πξνεηνηκαζίαο έλαληη ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηόδνπ ηηκνιόγεζεο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

4.3

Φπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
Σην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

4.4

Φπεώζειρ Υπέπβαζηρ
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.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Δπιλογέρ Ανανέωζηρ
Η 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.
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. Η Υπεξεζία Cloud ζα
εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα κεηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν 90
εκεξώλ.
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6.

Λογιζμικό Δνεπγοποίηζηρ
Απηή ε Υπεξεζία Cloud πεξηιακβάλεη ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο, ην νπνίν επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη
κόλν ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud από ηνλ Πειάηε θαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Πειάηε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud,
ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα πάςεη λα ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο θαη λα αθαηξέζεη όια ηα
εγθαηεζηεκέλα αληίγξαθά ηνπ. Σην βαζκό πνπ ην ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο πεξηιακβάλεη δείγκαηα
θώδηθα, ν Πειάηεο δηαζέηεη ην πξόζζεην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεη παξάγσγα έξγα ησλ δεηγκάησλ
θώδηθα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί κε ηξόπν πνπ λα είλαη ζπκβαηό κε ηελ παξνύζα άδεηα. Τν ινγηζκηθό
ελεξγνπνίεζεο παξέρεηαη βάζεη ηεο Σύκβαζεο SLA, εάλ ππάξρεη, σο ηκήκα ηεο Υπεξεζίαο Cloud, θαη
δηέπεηαη από ηελ (ηηο) αληίζηνηρε(-εο) ζύκβαζε(-εηο) άδεηαο ρξήζεο.

7.

Δπικοινωνία
Ο Πειάηεο ζα ιακβάλεη ελεκεξσηηθά κελύκαηα email από ηελ Οκάδα IBM Customer Services γηα:
α.

Δλεκεξώζεηο Υπεξεζηώλ
Μέζσ απηώλ ησλ κελπκάησλ email εηδνπνηνύληαη νη αξκόδηνη δηαρεηξηζηέο ηνπ Πειάηε γηα νξαηέο
αιιαγέο ζηελ Υπεξεζία Cloud, γηα λέεο ιεηηνπξγίεο ή γηα αηηήκαηα από ηελ ΙΒΜ ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ από ηνλ νξγαληζκό ηνπ Πειάηε. Τα κελύκαηα
απηά απνζηέιινληαη ζπλήζσο 2 εβδνκάδεο πξηλ ην ζαββαηνθύξηαθν θαηά ην νπνίν πινπνηνύληαη νη
αιιαγέο ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη θάπνηα ελέξγεηα από εζάο. Αλ απαηηείηαη θάπνηα ελέξγεηα
από εζάο, όπσο π.ρ. κηα αιιαγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηθηύνπ ή ε παξνρή νδεγηώλ ζηνπο ρξήζηεο,
απνζηέιιεηαη κηα πξόζζεηε εηδνπνίεζε πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο.

β.

Δηδνπνηήζεηο Σπληήξεζεο
Μέζσ απηώλ ησλ κελπκάησλ email πξνο ηνπο αξκόδηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Πειάηε επηβεβαηώλεηαη ε
ρξήζε ελόο δεζκεπκέλνπ/πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ζπληήξεζεο. Απνζηέιινληαη
ζπλήζσο 3 εκέξεο πξηλ σο ππελζύκηζε γηα ην επεξρόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζπληήξεζεο. Σην
ηέινο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ζπληήξεζεο απνζηέιιεηαη κηα λέα εηδνπνίεζε κέζσ ηεο νπνίαο
ελεκεξώλνληαη νη αξκόδηνη δηαρεηξηζηέο ηνπ Πειάηε όηη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο έρνπλ νινθιεξσζεί.
Πιεξνθνξίεο γηα ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζπληήξεζεο παξέρνληαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/cloud-computing/social/us/en/maintenance/. Οη ζπλδξνκεηέο δελ ιακβάλνπλ ηα
πξνεηδνπνηεηηθά email πνπ απνζηέιινληαη ζηνπο αξκόδηνπο δηαρεηξηζηέο/παξαιήπηεο ηνπ
νξγαληζκνύ ηνπ Πειάηε. Αληί γηα κελύκαηα email, νη ζπλδξνκεηέο βιέπνπλ κηα αλαθνίλσζε
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζην πξόγξακκα πινήγεζήο ηνπο 3 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ελόο ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο ζπληήξεζεο.

γ.

Δηδνπνηήζεηο γηα Πεξηζηαηηθά
Η Οκάδα IBM Customer Services ζα εηδνπνηεί εγθαίξσο ηνπο αξκόδηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Πειάηε,
κέζσ δηαθόξσλ θαλαιηώλ επηθνηλσλίαο (ηζηνζειίδα θαηάζηαζεο θέληξνπ πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ, κελύκαηα SMS (βάζεη ζπλδξνκήο) θαη ηαθηηθά κελύκαηα email) γηα ηελ θαηάζηαζε
απνθαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηώλ. Οη εηδνπνηήζεηο απηέο απνζηέιινληαη ζπλήζσο όηαλ ε IBM έρεη
επηβεβαηώζεη ηελ ύπαξμε ηνπ δεηήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνύ γηα λα ελεκεξώλνληαη νη
αξκόδηνη δηαρεηξηζηέο ηνπ Πειάηε όηη ε IBM αζρνιείηαη κε ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, θαη ζην ηέινο
ηνπ πεξηζηαηηθνύ δίλνληαο ην ζήκα ιήμεο ζπλαγεξκνύ. Απνζηέιινληαη εηδνπνηήζεηο ζηνπο
αξκόδηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Πειάηε γηα πεξηζηαηηθά κε γεληθέο επηπηώζεηο ζηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο. Η IBM κπνξεί λα κελ πξνβαίλεη ζηελ απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ γηα δεηήκαηα
δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο ή γηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ επηπηώζεηο ζε ιίγνπο ή ζε έλαλ κόλν πειάηε.

8.

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ

8.1

Cookies Υπηπεζιών
Ο Πειάηεο απνδέρεηαη όηη ε Υπεξεζία Cloud ρξεζηκνπνηεί "cookies", ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζηνπο
ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηώλ απνθιεηζηηθά γηα λα θαζηζηά δπλαηή ηε ζπλερή ηαπηνπνίεζε ζπλεδξηώλ θαη
ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ ζε ό,ηη αθνξά ηελ επηινγή δηαδηθηπαθώλ δηαδξνκώλ. Ο Πειάηεο
επηβεβαηώλεη όηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ απαηηνύκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ ε IBM λα
πξνβεί ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό εληόο ηεο IBM,
άιισλ εηαηξεηώλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνύκαζηε επηρεηξεκαηηθά,
ζπκκνξθνύκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Η IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξόζβαζε, ελεκέξσζε, δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο.
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Πεπιγπαθή Υπηπεζιών
Παπάπηημα Α
Οη αθόινπζνη όξνη απαηηνύληαη από ηξίηνπο πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ε IBM έρεη ζρέζε ζπλεξγαζίαο ζηελ
παξάδνζε ηεο παξνύζαο Υπεξεζίαο Cloud θαη γηα ην ιόγν απηό απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε ησλ ελ ιόγσ όξσλ
ζηνλ Πειάηε. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Πξνζαξηήκαηνο Α, κε ηνλ όξν "Δηαηξεία" ζα λνείηαη ε IBM. Η
απνδνρή ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ Cloud ζα πεξηιακβάλεη ηελ απνδνρή ησλ αθόινπζσλ όξσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ Πξνζάξηεκα.

1.

Όποι ηηρ Oracle πος διέποςν ηη σπήζη ηος Connections Docs και ηος
Connections Meetings
Οη Υπεξεζίεο Cloud πεξηιακβάλνπλ ηερλνινγία θηιηξαξίζκαηνο θαη πξνβνιήο εγγξάθσλ Outside In
("Outside In Technology"), ε νπνία παξέρεηαη από ηελ Oracle USA, Inc. ("Oracle"). Σηνλ όξν "Outside In
Technology" πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε ηερλνινγία γηα ηελ νπνία ε Oracle έρεη απνθηήζεη άδεηα
ρξήζεο από ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ελ ιόγσ ηερλνινγίαο. Όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνύζα
Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ θαη ζηε ζύκβαζε ζηελ νπνία ππόθεηληαη, ζα ζεσξείηαη όηη ν όξνο "πξνκεζεπηήο
ηεο IBM" (ΙΒΜ supplier) ζα πεξηιακβάλεη ηελ Oracle θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Δπηπιένλ ησλ όξσλ θαη
πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ θαη ηεο ζύκβαζεο ζηελ νπνία ππόθεηληαη, σο
πξνϋπόζεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ Outside In Technology, ν Πειάηεο ζπκθσλεί ξεηώο ζηα εμήο: (1) ε Oracle
USA, Inc. είλαη ηξίηνο δηθαηνύρνο ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ θαη ηεο ζύκβαζεο ζηελ νπνία
ππόθεηληαη, (2) ν Πειάηεο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ζπλδξνκέο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud κόλν αθνύ
παξάζρεη εθ ησλ πξνηέξσλ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηελ ΙΒΜ θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη ζύκθσλα κε ηελ
Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ θαη ηε ζύκβαζε ζηελ νπνία ππόθεηληαη, (3) ν Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί
ζηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπγθξηηηθώλ αμηνινγήζεσλ απόδνζεο (benchmark tests) πνπ
εθηειέζηεθαλ ζην Outside In Technology ρσξίο λα έρεη εμαζθαιίζεη πξνεγνύκελε γξαπηή άδεηα, (4) ε
IBM κπνξεί λα ελεκεξώζεη πξνκεζεπηέο ηεο γηα ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ επαιήζεπζεο ζπκκόξθσζεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα πνπ παξέρνληαη από ηνπο ελ ιόγσ πξνκεζεπηέο ηεο IBM, θαη (5)
ζην βαζκό πνπ επηηξέπεηαη από ην εθαξκνζηέν δίθαην, νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ UCITA (Uniform Computer
Information Transactions Act) ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ δελ ηζρύνπλ.

2.

Απαγοπεςμένερ Φπήζειρ
Οη αθόινπζεο ρξήζεηο απαγνξεύνληαη από ηε Microsoft:
Απαγόξεπζε Φξήζεο ζε Σπλζήθεο Υςεινύ Κηλδύλνπ ("No High Risk Use"): Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη
λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Υπεξεζία Cloud ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ή πεξίζηαζε όπνπ ε δπζιεηηνπξγία ηεο
Υπεξεζίαο Cloud ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ζάλαην ή ζε ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε νπνηνπδήπνηε
πξνζώπνπ ή ζε ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία ("Φξήζε ζε Σπλζήθεο Υςεινύ Κηλδύλνπ").
Παξαδείγκαηα Φξήζεο ζε Σπλζήθεο Υςεινύ Κηλδύλνπ είλαη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ρξήζε ζε
αεξνζθάθε θαη άιια κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ππξεληθέο θαη ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπζηήκαηα
ππνζηήξημεο δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, εκθπηεύζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο,
κεραλνθίλεηα νρήκαηα ή νπιηθά ζπζηήκαηα. Η Φξήζε ζε Σπλζήθεο Υςεινύ Κηλδύλνπ δελ πεξηιακβάλεη
ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο Cloud γηα δηαρεηξηζηηθνύο ζθνπνύο, γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ
παξακεηξνπνίεζεο, σο εξγαιείσλ ζρεδηαζκνύ ή/θαη παξακεηξνπνίεζεο ή άιισλ κε ειεγθηηθώλ
εθαξκνγώλ, ε δπζιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ ζα νδεγνύζε ζε ζάλαην, ζσκαηηθή βιάβε ή ζνβαξή θπζηθή
ή πεξηβαιινληηθή δεκία. Δπηηξέπεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ελ ιόγσ κε ειεγθηηθώλ εθαξκνγώλ κε ηηο
εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηνλ έιεγρν, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη άκεζα ή έκκεζα ππεύζπλεο
γηα ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ.
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