Πεπιγπαθή Υπηπεζιών
IBM Emptoris Managed Cloud Delivery
Ακολοςθεί η Πεπιγπαθή Υπηπεζιών για ηην Παπαγγελία ζαρ:

1.

Υπηπεζία Cloud
Ζ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη νη επηινγέο γηα ηηο νπνίεο απνθηήζαηε
δηθαίσκα ρξήζεο πξνζδηνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Σν Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα
απνηειείηαη από ηελ παξερόκελε Πξνζθνξά Σηκήο θαη ηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement "PoE") πνπ ζα ιάβεηε, ζηελ νπνία επηβεβαηώλνληαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ε πεξίνδνο ηζρύνο ησλ
Τπεξεζηώλ Cloud, θαζώο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηηκνιόγεζεο.

1.1

IBM Emptoris Managed Cloud Delivery
Οη αθόινπζεο Τπεξεζίεο Cloud είλαη δηαζέζηκεο σο δηαρεηξηδόκελεο πξνζθνξέο παξαδηδόκελεο κέζσ ηνπ
Cloud (Managed Cloud Delivery).
●

IBM Emptoris Contract Management for Commercial Banking Agreements Managed Cloud
Delivery

●

IBM Emptoris Contract Management Sell Side Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Contract Management Buy Side Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Contract Management for Commercial Banking Agreements Managed Cloud
Delivery

●

IBM Emptoris Services Procurement Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Sourcing Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Spend Analysis Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Supplier Lifecycle Management Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Program Management Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Rivermine Telecom Expense Management Managed Cloud Delivery

Θα ιακβάλεηε ηηο Τπεξεζίεο Managed Cloud Delivery ζε ζπλάξηεζε κε ηε ιεηηνπξγία, ρξήζε θαη
πξόζβαζε ζην ινγηζκηθό γηα ην νπνίν έρεηε απνθηήζεη άδεηα ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εμππεξεηεηώλ παξαγσγήο (production servers), ηνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο
παξαγσγήο, θαη κηαο ζύλδεζεο κεηαμύ ησλ εμππεξεηεηώλ παξαγσγήο θαη ηνπ Internet. Μπνξεί επίζεο λα
παξάζρνπκε κηα πξναηξεηηθή πιαηθόξκα κε παξαγσγηθώλ εθαξκνγώλ (ε νπνία πεξηγξάθεηαη
παξαθάησ) αλ νξηζηεί κηα πξόζζεηε πεξίπησζε ρξήζεο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο. Δκείο λα
κεξηκλήζνπκε γηα ηελ ελζσκάησζε, πξνεηνηκαζία θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ είλαη
απαξαίηεηνο γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ Managed Cloud Delivery γηα ην παξαρσξεζέλ κε άδεηα
ρξήζεο ινγηζκηθό πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο. Οη Τπεξεζίεο Managed Cloud
Delivery δελ πεξηιακβάλνπλ ηε κεηάπησζε δεδνκέλσλ (data migration), ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
βάζε ην ρξόλν θαη ηα πιηθά θαη γηα ηελ νπνία ζα δνζεί ρσξηζηή πξνζθνξά εάλ θαη όηαλ δεηεζεί.
Δπηπιένλ, ε IBM ζα παξέρεη θαη ζα ζπληεξεί όιν ηνλ απαηηνύκελν πιηθό εμνπιηζκό θαη ινγηζκηθό, ηνλ
εμνπιηζκό θαη ινγηζκηθό ηειεπηθνηλσληώλ, ην ινγηζκηθό αζθάιεηαο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ινγηζκηθό είλαη
επιόγσο απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Τπεξεζηώλ Managed Cloud Delivery. Οη
Δμνπζηνδνηεκέλνη Υξήζηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην ινγηζκηθό ζηε δεκνζηεπκέλε
δηεύζπλζε URL ζην Internet, ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ππνινγηζηή κε ζύλδεζε ζην Internet θαη έλα
ζύγρξνλν πξόγξακκα πινήγεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ (web browser), ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα
νξηζηνύλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηεο δηαρεηξηδόκελεο εθαξκνγήο.
Με παξαγσγηθή εθαξκνγή (non-production application) είλαη κηα εθαξκνγή πνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία
ρσξηζηά από ηελ πιαηθόξκα εθαξκνγώλ ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο. Ζ πιαηθόξκα κε
παξαγσγηθώλ εθαξκνγώλ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία από ηελ πιαηθόξκα
εθαξκνγώλ ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο, θαηά ηε δηθή καο δηαθξηηηθή επρέξεηα. Ζ πιαηθόξκα κε
παξαγσγηθώλ εθαξκνγώλ πξννξίδεηαη πξσηίζησο γηα ρξήζε σο πιαηθόξκα γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκώλ,
ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή (staging), ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηώλ ή ηε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο, θαηά ηε δηθή ζαο
δηαθξηηηθή επρέξεηα.
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1.2

Πποαιπεηικέρ Επιλογέρ

1.2.1

IBM Emptoris Sourcing on Cloud Burst Mode
Απηή ε Τπεξεζία Cloud παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο δπλακηθόηεηαο κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ
εμππεξεηεηώλ ζηελ πξόηππε δηάηαμε εμππεξεηεηώλ.

1.2.2

IBM Emptoris Rivermine Telecom Expense Management Managed Cloud Delivery Extended Data
Retention
Ζ Τπεξεζία Cloud ζαο παξέρεη ηελ επηινγή δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
Σηκνινγίσλ EDI θαη εηθόλσλ εληύπσλ) πνπ θνξηώζεθαλ γηα εζάο από ηελ ΗΒΜ γηα ηελ αξρηθή πεξίνδν
ηζρύνο ηξηάληα έμη κελώλ ("Αξρηθή Πεξίνδνο Ηζρύνο") ηνπ SaaS. Δάλ δελ αγνξαζηεί απηή ε ππεξεζία, ε
IBM κπνξεί λα δηαηεξεί κόλν ηα δεδνκέλα ελόο έηνπο, δηαηεξώληαο ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηε
δηαγξαθή δεδνκέλσλ από ην ζύζηεκα. Ζ Τπεξεζία Cloud ζάο παξέρεη επίζεο ηελ επηινγή δηαηήξεζεο
ησλ δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Σηκνινγίσλ EDI θαη εηθόλσλ εληύπσλ) πνπ θνξηώζεθαλ γηα
εζάο από ηελ ΗΒΜ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβείηε ζηελ αλαλέσζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud IBM Emptoris
Rivermine Telecom Expense Management Managed Cloud Delivery. Δάλ δηαθόςεηε ηελ Τπεξεζία Cloud
IBM Emptoris Rivermine Telecom Expense Management Managed Cloud Delivery ζην ηέινο ηεο Αξρηθήο
Πεξηόδνπ Ηζρύνο, ηόηε κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κε ηελ IBM είηε 1) γηα ηελ επηζηξνθή
ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηηκνινγίσλ ζαο ζε εζάο κεηά ηε ιήμε ηεο Αξρηθήο Πεξηόδνπ Ηζρύνο, είηε 2) γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο ζην IBM Rivermine TEMEDR SaaS πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαηά ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο Αξρηθήο Πεξηόδνπ Ηζρύνο, αγνξάδνληαο ηελ ππεξεζία IBM Emptoris Rivermine
Telecom Expense Management Managed Cloud Delivery Extended Data Retention γηα έσο επηά (7)
πξόζζεηα έηε.

1.2.3

IBM Emptoris Managed Cloud Edge Delivery Web Application Accelerator
Σν IBM Emptoris Edge Delivery Web Application Accelerator παξέρεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:

1.2.4

●

ζύζηεκα δπλακηθήο ζπζρέηηζεο (dynamic mapping system) πνπ θαηεπζύλεη αηηήζεηο ρξεζηώλ γηα
αζθαιέο πεξηερόκελν εθαξκνγώλ ζηνλ πιένλ θαηάιιειν εμππεξεηεηή (server),

●

ηερλνινγίαο βειηηζηνπνίεζεο δηαδξνκώλ (route optimization) κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε
βέιηηζηε δηαδξνκή πίζσ ζηελ ππνδνκή πξνέιεπζεο γηα ηελ αλάθηεζε δπλακηθνύ πεξηερνκέλνπ
εθαξκνγώλ,

●

έλα πξσηόθνιιν κεηαθνξάο (transport protocol) πνπ βειηηζηνπνηεί κε δηαθαλή ηξόπν ηελ
επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ εμππεξεηεηή θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνέιεπζεο,

●

ν εμππεξεηεηήο αλαθηά ην δεηνύκελν πεξηερόκελν εθαξκνγήο θαη ην επηζηξέθεη ζην ρξήζηε κέζσ
αζθαιώλ βειηηζηνπνηεκέλσλ ζπλδέζεσλ.

IBM Emptoris Managed Cloud Delivery Virtual Private Network Connection
Σν IBM Emptoris Virtual Private Network Connection on Cloud παξέρεη κηα θξππηνγξαθεκέλε ζύλδεζε
"site to site" κεηαμύ ηνπ ηειηθνύ ζεκείνπ ηνπ δηθηύνπ ζαο (network end point) θαη ηνπ ηειηθνύ ζεκείνπ ηνπ
εμππεξεηεηή πνπ θηινμελεί ην Emptoris SaaS. Όιεο νη ξνέο δεδνκέλσλ κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ζπζθεπώλ
θξππηνγξαθνύληαη κε αζθαιή ηξόπν. Σα δεδνκέλα θξππηνγξαθνύληαη ζην ζεκείν απνζηνιήο θαη
απνθξππηνγξαθνύληαη ζην ζεκείν παξαιαβήο κε ηε ρξήζε πξόηππσλ θιεηδηώλ θαη κεζόδσλ
θξππηνγξάθεζεο.

1.2.5

IBM Emptoris Strategic Supply Management Managed Cloud Delivery Encrypted Database
Σν IBM Emptoris Strategic Supply Management Managed Cloud Delivery Encrypted Database on Cloud
επηηξέπεη ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε κηα ρσξηζηή πεξίπησζε
ρξήζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε ελόο θιεηδηνύ θξππηνγξάθεζεο, γηα ηηο αθόινπζεο Τπεξεζίεο
Cloud, εάλ απηέο αλαθέξνληαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο:
●

IBM Emptoris Contract Management Sell Side Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Contract Management Buy Side Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Services Procurement Managed Cloud Delivery

●

IBM Emptoris Sourcing Managed Cloud Delivery

Κιεηδά θξππηνγξάθεζεο είλαη θιεηδηά πνπ απνζεθεύνληαη ζε έλα ρξεκαηνθηβώηην θιεηδηώλ (key safe). Γηα
θάζε πεξίπησζε ρξήζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απαηηνύληαη ρσξηζηά, κνλαδηθά θιεηδηά. Σα θιεηδηά δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη από θνηλνύ από ηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, παξόιν πνπ απηέο
πεξηιακβάλνληαη ζε θνηλόρξεζην πιηθό εμνπιηζκό. Σν IBM Emptoris Contract Management Buy Side on
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Cloud, ην IBM Emptoris Contract Management Sell Side on Cloud θαη ην IBM Emptoris Contract
Management for Commercial Banking Agreements on Cloud δελ απνζεθεύνπλ ζπλεκκέλα αξρεία ζηε
βάζε δεδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ δελ θξππηνγξαθνύληαη.

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 ην
πξνζσπηθό πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζε θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Ζ IBM δηαζέηεη
κηα νκάδα αζθάιεηαο 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. Σν πξνζσπηθό
ηεο IBM ηαπηνπνηείηαη κέζσ ηαπηνπνίεζεο δύν παξαγόλησλ (two-factor authentication) ζε έλα ελδηάκεζν
ζύζηεκα δηαρείξηζεο "πύιεο". Όιεο νη ζπλδέζεηο θαηά ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε
πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ θξππηνγξαθεκέλσλ θαλαιηώλ. Όια ηα ζπκβάληα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα
πειάηε θαη ηα ζπκβάληα δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ από θαη πξνο ην πεξηβάιινλ θηινμελίαο θαηαγξάθνληαη.
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηερλνινγίαο WiFi ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM πνπ
ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ Τπεξεζία Cloud.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Διαθεζιμόηηηα Υπηπεζιών
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ινγηζκηθό ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ ππόθεηληαη ζηε δηαδηθαζία
δηαρείξηζεο αιιαγώλ ηεο IBM. Οη αιιαγέο ζε θαλόλεο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο (firewall) ππόθεηληαη επίζεο
ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ θαη εμεηάδνληαη από ην πξνζσπηθό αζθάιεηαο ηεο IBM πξηλ ηεζνύλ
ζε εθαξκνγή. Ζ IBM παξαθνινπζεί ηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ζε 24x7 βάζε.
Γηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηξσηά ζεκεία από εμνπζηνδνηεκέλνπο
δηαρεηξηζηέο θαη ηξίηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη επίιπζε δπλεηηθώλ πεξηπηώζεσλ έθζεζεο
ζπζηεκάησλ ζε θηλδύλνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα. Υξεζηκνπνηνύληαη ζπζηήκαηα εληνπηζκνύ
επηβιαβνύο θώδηθα (αληηκεηώπηζε ηώλ (antivirus), εληνπηζκόο παξαβηάζεσλ, έιεγρνο γηα ηξσηά ζεκεία
θαη απνηξνπή παξαβηάζεσλ) ζε όια ηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. 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/S/MIME θαη site-to-site VPN. Σα εθεδξηθά αληίγξαθα δεδνκέλσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα απνζήθεπζε εθηόο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θξππηνγξαθνύληαη πξηλ
από ηε κεηαθνξά ηνπο.

2.4

Καηαγπαθή Δπαζηηπιοηήηων
Ζ IBM ηεξεί αξρεία θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο, ρώξνπο
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (data repositories), middleware θαη ζπζθεπέο ππνδνκήο δηθηύνπ πνπ
ππνζηεξίδνπλ θαη έρνπλ παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ. Πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο επέκβαζεο θαη λα είλαη δπλαηή ε θεληξηθή αλάιπζε,
απνζηνιή πξνεηδνπνηήζεσλ θαη δεκηνπξγία αλαθνξώλ, ε θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν ζε θεληξηθνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο αξρείσλ θαηαγξαθήο (log repositories). Σα
δεδνκέλα ππνγξάθνληαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή γηα ηελ απνηξνπή πξνζπαζεηώλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο
επέκβαζεο. Σα αξρεία θαηαγξαθήο αλαιύνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κέζσ αλαθνξώλ πεξηνδηθήο
αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ αλώκαιεο ζπκπεξηθνξάο. Σν πξνζσπηθό επηρεηξήζεσλ
εηδνπνηείηαη γηα νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο θαη, όηαλ είλαη απαξαίηεην, επηθνηλσλεί ζε 24x7 βάζε κε έλαλ
εηδηθό ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή.

2.5

Φςζική Αζθάλεια
Ζ IBM ηεξεί πξόηππα θπζηθήο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο θπζηθήο πξόζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Τπάξρεη κόλν
πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζεκείσλ πξόζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM, ηα νπνία
ειέγρνληαη κε ηαπηνπνίεζε δύν παξαγόλησλ (two-factor authentication) θαη παξαθνινπζνύληαη από
θάκεξεο. Ζ πξόζβαζε επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη εγθεθξηκέλε άδεηα
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πξόζβαζεο. Σν πξνζσπηθό επηρεηξήζεσλ ειέγρεη αλ ε πξόζβαζε έρεη εγθξηζεί θαη εθδίδεη κηα θάξηα
εηζόδνπ κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε απαηηνύκελε πξόζβαζε. Οη ππάιιεινη ζηνπο νπνίνπο εθδίδνληαη
ηέηνηεο θάξηεο εηζόδνπ νθείινπλ λα παξαδώζνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο θάξηεο εηζόδνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή
ηνπο θαη κπνξνύλ λα θξαηήζνπλ ηελ θάξηα εηζόδνπ γηα ην θέληξν πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ κόλν γηα
ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην θέληξν. Ζ ρξήζε ησλ θαξηώλ εηζόδνπ θαηαγξάθεηαη. Οη
επηζθέπηεο 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 θαη απνκνλώλνληαη.

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, ε IBM ζπλάπηεη ζπκβόιαην κε ηξίηε εηαηξεία
γηα ηε δηεμαγή ειέγρσλ SSAE 16 (ή ηζνδύλακνπο ειέγρνπο), ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ θιάδνπ, ζηα
θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ηεο. Ζ IBM ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απαηηήζεηο. ε ηαθηηθή βάζε δηεμάγνληαη αμηνινγήζεηο θαη έιεγρνη
από ηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ
ηεο. Οη ππάιιεινη ηεο IBM θαη ησλ πξνκεζεπηώλ ηεο παξαθνινπζνύλ ζε εηήζηα βάζε 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.

Δέζμεςζη για ηα Επίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθόινπζε ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud, όπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο. Απνδέρεζηε όηη ε
ύκβαζε SLA δελ ζπληζηά εγγύεζε πξνο εζάο.

3.1

Οπιζμοί
α.

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

β.

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

γ.

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

δ.

"Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη
δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαη νη ρξήζηεο ζαο δελ
είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ όιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνύκελα δηθαηώκαηα. ην Υξόλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία Cloud δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε από ηα αθόινπζα
ζπκβάληα:
(1)

κηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο,

(2)

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

(3)

πξνβιήκαηα κε δηθέο ζαο εθαξκνγέο, εμνπιηζκό ή δεδνκέλα ή κε εθαξκνγέο, εμνπιηζκό ή
δεδνκέλα ηξίησλ,

(4)

κε ζπκκόξθσζε εθ κέξνπο ζαο κε ηηο απαηηνύκελεο δηακνξθώζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδόκελεο πιαηθόξκεο γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud, ή

(5)

ζπκκόξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξέρεηε ζηελ
IBM ή παξέρνληαη από θάπνην ηξίην κέξνο ζηελ ΗΒΜ γηα ινγαξηαζκό ζαο.
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δπζιεηηνπξγία κηαο παξερόκελεο από ηνλ πειάηε δηεύζπλζεο URL ή πηζηνπνηεηηθνύ,

(6)

3.2

3.3

ε.

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

ζη.

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

Πιζηώζειρ Διαθεζιμόηηηαρ
α.

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

β.

Πξέπεη λα εγείξεηε ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα θαηά ηελ νπνία αλέθπςε ε αηηία ηεο
Αμίσζεο.

γ.

Οη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
ζα κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθέξεηε όηη ππνζηήθαηε γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο
ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειόηεξε
ηζρύνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ IBM δελ ζα
ππνρξενύηαη λα παξέρεη πεξηζζόηεξεο από κία Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο γηα ην ίδην πκβάλ ζηνλ
ίδην πκβαηηθό Μήλα.

δ.

Σν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Γηαζεζηκόηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθό Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην 10 ηνηο εθαηό (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο
ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία Cloud.

ε.

Οη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο βαζίδνληαη κόλν ζην θόζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Τπεξεζίαο Cloud θαη
δελ πεξηιακβάλνπλ ην θόζηνο άιισλ Τπεξεζηώλ Cloud, ακνηβέο αδεηώλ ρξήζεο θαη ππνζηήξημεο
ινγηζκηθνύ, ρξεώζεηο εθαξκνγήο ππεξεζηώλ εξγαζηεξίνπ, εηήζηεο δαπάλεο ππνζηήξημεο ή ακνηβέο
αλαβάζκηζεο, θαζώο απηέο δελ απνηεινύλ κέξνο ηνπ θόζηνπο ηεο Τπεξεζίαο Cloud.

Επίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Γηαζεζηκόηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα:
Διαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

Πίζηωζη Διαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Φπέωζηρ Σςνδπομήρ για ηο
Σςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίωζηρ)

< 99,0%

2%

< 97,0%

5%

< 95,0%

10%

Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθόο αξηζκόο
ιεπηώλ ζε έλα πκβαηηθό Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα, δηαηξνύκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην
πκβαηηθό Μήλα.
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Παξάδεηγκα: Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 500 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ
Μήλα
ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 500 ιεπηά Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
- 200 ιεπηά Πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξόλνπ
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο
= 42.500 ιεπηά
___________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα ην Δπηηεπρζέλ
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ (98,8%)

πλνιηθή δηάξθεηα πκβαηηθνύ Μήλα = 43.200 ιεπηά
- 200 ιεπηά Πξνγξακκαηηζκέλνπ Υξόλνπ
Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο
= 43.000 ιεπηά

3.4

Άλλερ πληποθοπίερ για αςηή ηη Σύμβαζη SLA
Ζ παξνύζα ύκβαζε SLA θαζίζηαηαη δηαζέζηκε κόλν ζε πειάηεο ηεο IBM θαη δελ ηζρύεη γηα αμηώζεηο πνπ
εγείξνληαη από ηνπο ρξήζηεο, επηζθέπηεο, ζπκκεηέρνληεο θαη εγθεθξηκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο ζαο ζηελ
Τπεξεζία Cloud, νύηε γηα νπνηεζδήπνηε εθδόζεηο beta ή δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο ππεξεζηώλ πνπ
παξέρνληαη από ηελ ΗΒΜ. Ζ ύκβαζε SLA δηέπεη κόλν ηηο Τπεξεζίεο Cloud πνπ βξίζθνληαη ζε
παξαγσγηθή ρξήζε. Γελ ηζρύεη γηα πεξηβάιινληα εθηόο πεξηβάιινληνο παξαγσγήο. Ζ ύκβαζε SLA δελ
ηζρύεη εάλ έρεηε ππεξβεί ηνλ αξηζκό Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλσλ Υξεζηώλ γηα ηνλ νπνίν ην ζύζηεκα έρεη
παξακεηξνπνηεζεί, όπσο νξίδεηαη ζην παξαθάησ Άξζξν 7.9. Δάλ έρεηε αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε
νπζηώδεηο ππνρξεώζεηο ζαο βάζεη ηεο ζύκβαζήο ζαο γηα ηελ Τπεξεζία Cloud, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο,
ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηεο αζέηεζεο ππνρξεώζεσλ πιεξσκήο, δελ δηθαηνύζζε λα εγείξεηε θακία
Αμίσζε βάζεη ηεο παξνύζαο ύκβαζεο SLA.

4.

Δικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

4.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Οη Τπεξεζίεο Cloud θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο βάζεη ελόο εθ ησλ παξαθάησ κεηξηθώλ ζπζηεκάησλ
ρξέσζεο, όπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο:

4.2

α.

ύλδεζε (Connection) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Τπεξεζία Cloud. Μηα ύλδεζε είλαη κηα δηαζύλδεζε ή ζπζρέηηζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, κηαο
εθαξκνγήο, ελόο εμππεξεηεηή (server) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηύπνπ ζπζθεπήο κε ηελ Τπεξεζία
Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ
πλδέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ή έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Πεξίπησζε Υξήζεο (Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Τπεξεζία Cloud. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηεο
Τπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηεο
Τπεξεζίαο Cloud πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Σν πιεξσηέν πνζό γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

4.3

Φπεώζειρ Πποεηοιμαζίαρ
Οη ρξεώζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

4.4

Φπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε. Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπόκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ζαο ελεκεξώλεη ε ΗΒΜ όηη ε πξόζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία Cloud είλαη δηαζέζηκε.
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5.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέωζηρ

5.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
Ζ πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM ζαο εηδνπνηεί όηη έρεηε
πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. ην ηκήκα ηεο
Απόδεημεο Γηθαηώκαηνο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα επηβεβαηώλνληαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο
θαη ιήμεο ηεο πεξηόδνπ 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 ηνλ Δκπνξηθό
πλεξγάηε ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί. Θα επηβεβαηώζνπκε ην απμεκέλν επίπεδν ρξήζεο ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο.

5.2

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:

5.2.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
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 ν Δκπνξηθόο πλεξγάηεο ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί 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 ζηελ
Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.

5.2.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο δειώλεηαη όηη γίλεηαη ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, ζα εμαθνινπζείηε λα
έρεηε πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο 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 ζηνλ Δκπνξηθό πλεξγάηε
ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί 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.

5.2.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο δειώλεηαη 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.

6.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Αθνύ ε IBM ζαο εηδνπνηήζεη όηη ε πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud είλαη δηαζέζηκε, παξέρεηαη ηερληθή
ππνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud κέζσ ηειεθώλνπ, email, online θόξνπκ θαη ελόο ζπζηήκαηνο online
αλαθνξάο πξνβιεκάησλ. Οπνηεζδήπνηε βειηηώζεηο, ελεκεξώζεηο θαη άιια πιηθά παξέρνληαη από ηελ
IBM ζηα πιαίζηα νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζεσξνύληαη κέξνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud
θαη θαηά ζπλέπεηα δηέπνληαη από ηελ παξνύζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζηελ Τπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
ην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS (IBM Software as a Service Support Handbook) παξέρνληαη
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ώξεο δηαζεζηκόηεηαο, ηηο δηεπζύλζεηο email, ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ,
ηα ζπζηήκαηα online αλαθνξάο πξνβιεκάησλ θαη άιινπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο γηα
ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.
Υξεζηκνπνηνύληαη νη αθόινπζνη βαζκνί θξηζηκόηεηαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε δειηίσλ ππνζηήξημεο
(support tickets) γηα ηελ Τπεξεζία Cloud:
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Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

1

Ζηηήμαηα με κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ επισείπηζηρ/διακοπή παποσήρ
ςπηπεζιών, ζηα οποία πεπιλαμβάνονηαι οι εξήρ πεπιπηώζειρ:
● Γελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ή ε εύινγε εθηέιεζε πεξαηηέξσ εξγαζηώλ κε ρξήζε ηνπ
πξντόληνο ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο.
● Παξαβηάζηεθε ε αζθάιεηα ηνπ πξντόληνο.
● Πξνθύπηεη αιινίσζε δεδνκέλσλ.
● Ο πξνκεζεπηήο θαη ν αγνξαζηήο δελ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο (νύηε κέζσ ηνπ
πεξηβάιινληνο ρξήζηε, νύηε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο εηζαγσγήο).
● Καλέλαο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπκβόιαηα, λα ηξνπνπνηήζεη ην πεξηερόκελν
ζπκβνιαίσλ, λα εγθξίλεη ζπκβόιαηα θαη λα εθηειέζεη ζπκβόιαηα.
● Ζ ηξνθνδνζία AP/GL ηνπ Πειάηε δελ παξάγεη αξρείν ή αλακελόκελν απνηέιεζκα θαη θαηά
ζπλέπεηα ν Πειάηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμνθιεί ηηκνιόγηα θαη δελ ππάξρεη θάπνηα κέζνδνο
παξάθακςεο ηνπ πξνβιήκαηνο.

2

Ζηηήμαηα με ζημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ επισείπηζηρ, ζηα οποία
πεπιλαμβάνονηαι οι εξήρ πεπιπηώζειρ:
● Κξίζηκα ηκήκαηα ηνπ πξντόληνο δελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά.
● Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξντόληνο έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ
παξαγσγηθόηεηα.
● Οη ρξήζηεο δελ ιακβάλνπλ πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπκβάληα.
● Ζ ιεηηνπξγία ξνώλ εξγαζηώλ θαη θαλόλσλ έγθξηζεο ζπκβνιαίσλ (Contracts Approval Workflows
and Rules) δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά.
● Οη παξαγγειίεο δελ κεηαδίδνληαη επηηπρώο ζηνπο πξνκεζεπηέο.
● Ζ ιεηηνπξγία αλάγλσζεο ηηκνινγίσλ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά.
● Ζ ξνή εξγαζηώλ έγθξηζεο ηηκνινγίσλ δελ ιεηηνπξγεί όπσο ζρεδηάζηεθε.
● Σα ηηκνιόγηα δελ θαηαλέκνληαη όπσο ζρεδηάζηεθε.

3

Ζηηήμαηα με πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ επισείπηζηρ, ζηα οποία
πεπιλαμβάνονηαι οι εξήρ πεπιπηώζειρ:
● Οξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ πξντόληνο δελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, αιιά ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή
ιύζε.
● Κάπνηα ιεηηνπξγία ειάζζνλνο ζεκαζίαο δελ είλαη δηαζέζηκε θαη δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιύζε.
● Γελ είλαη δπλαηή ε επηζύλαςε εγγξάθνπ ζε ζηνηρεία ελόο ζπκβάληνο.
● Λαλζαζκέλε κνξθνπνίεζε πξνηύπνπ εηδνπνηήζεσλ.
● Με θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ παξάγνπλ απξνζδόθεηα απνηειέζκαηα.

4

Ζηηήμαηα με ελάσιζηερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ επισείπηζηρ, ζηα οποία
πεπιλαμβάνονηαι οι εξήρ πεπιπηώζειρ:
● Αίηεκα γηα πιεξνθνξίεο πξντόληνο
● Αίηεκα γηα πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ πξντόληνο
● Δπεμήγεζε ηνπ ηξόπνπ εμαγσγήο ελόο ζπκβάληνο
● Δπεμήγεζε ηνπ ηξόπνπ πξνγξακκαηηζκνύ κηαο εξγαζίαο δεκηνπξγίαο αλαθνξάο

7.

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ

7.1

Τοποθεζίερ Ανηλούμενων Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδεηε σο
αληινύζεο ηα νθέιε ησλ Τπεξεζηώλ Cloud. Ζ IBM ζα εθαξκόδεη θόξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεύζπλζε πνπ δειώλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία κηαο Τπεξεζίαο Cloud σο θύξηα επσθεινύκελε
ηνπνζεζία, εθηόο εάλ παξάζρεηε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Δζείο είζηε ππεύζπλνη γηα ηελ
έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγώλ ζηελ ΗΒΜ.

7.2

Αποθςγή Φπήζηρ Πποζωπικών Πληποθοπιών Υγείαρ
Ζ Τπεξεζία Cloud δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Νόκν πεξί Φνξεηόηεηαο θαη
Δπζύλεο ηεο Αζθάιηζεο Τγείαο (Health Insurance Portability and Accountability Act, ΖΗΡΑΑ) ησλ ΖΠΑ θαη
δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο γηα ηε κεηάδνζε ή απνζήθεπζε Πξνζσπηθώλ Πιεξνθνξηώλ Τγείαο.

7.3

Σςλλογή Δεδομένων
Δίζηε ελήκεξνη θαη ζπκθσλείηε όηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο
ηεο Τπεξεζίαο Cloud, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζαο (ησλ
ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ζαο) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud, κέζσ ηερλνινγηώλ
παξαθνινύζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ε IBM ζπγθεληξώλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
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ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο
γεληθήο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε καδί ζαο. Δπηβεβαηώλεηε όηη ζα
απνθηήζεηε ή έρεηε 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. Ζ IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ζαο αλαθνξηθά κε ηελ πξόζβαζε, ελεκέξσζε, δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ ζπιιερζέλησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο.

7.4

Φπήζηερ-Επιζκέπηερ
Μπνξείηε λα εμνπζηνδνηήζεηε ηνπο εκπνξηθνύο ζαο ζπλεξγάηεο θαη άιινπο ηξίηνπο λα απνθηνύλ
πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ καδί ζαο ή ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο
Cloud γηα ινγαξηαζκό ζαο (σο "Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο"). Δζείο είζηε ππεύζπλνη γηα ηνπο ΥξήζηεοΔπηζθέπηεο (Guest Users) ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηεο επζύλεο γηα
α) νπνηεζδήπνηε αμηώζεηο εγείξνληαη από ηνπο Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο αλαθνξηθά κε ηελ Τπεξεζία Cloud,
β) ηηο ρξεώζεηο κε ηηο νπνίεο επηβαξύλνληαη νη Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο, ή γ) νπνηεζδήπνηε πεξηπηώζεηο
θαηάρξεζεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud από ηνπο ελ ιόγσ Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο.

7.5

Ανηίζηοισα Ππογπάμμαηα IBM
Οη ππεξεζίεο ηνπ IBM Emptoris Managed Cloud Delivery δελ πεξηιακβάλνπλ πλδξνκή θαη Τπνζηήξημε
γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM. Γηαβεβαηώλεηε όηη έρεηε απνθηήζεη (1) ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα
ρξήζεο θαη (2) ζπλδξνκή θαη ππνζηήξημε (subscription and support) γηα ην αληίζηνηρν πξόγξακκα IBM.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο ηεο Τπεξεζίαο Cloud, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ππεξεζίεο
ζπλδξνκήο θαη ππνζηήξημεο γηα ηα πξνγξάκκαηα IBM, ζα πξέπεη λα δηαηεξείηε ζε ηζρύ ζύκβαζε
ζπλδξνκήο θαη ππνζηήξημεο γηα ηα πξνγξάκκαηα IBM. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο απηήο ηεο
ζύκβαζεο, θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κόλν ππνζηεξηδόκελεο εθδόζεηο Πξνγξακκάησλ IBM, νη νπνίεο νξίδνληαη ζην
έγγξαθν IBM Support Lifecycle σο εθδόζεηο γηα ηηο νπνίεο δηαηίζεηαη ηππηθή ππνζηήξημε (standard
support).

7.6

Επιζηποθή Πεπιεσομένος
Πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο Τπεξεζίαο Cloud κπνξείηε λα θάλεηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε από ηηο ιεηηνπξγίεο
δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ ή εμαγσγήο ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ
παξαιαβή αηηήκαηόο ζαο εληόο 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνύ ηεο Τπεξεζίαο Cloud, ε
IBM ζα παξάζρεη ειεθηξνληθό αληίγξαθν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζαο ζε κνξθή πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηελ
ηνπηθή ζαο εθαξκνγή.

7.7

Φπόνορ Διακοπήρ Λειηοςπγίαρ
Σν πξνγξακκαηηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα ηελ εθηέιεζε
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο είλαη ην άββαην από 4 κ.κ. έσο 4 π.κ. ώξα Γθξήλνπηηο (GMT). Καηά ηε δηάξθεηα
απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ε Τπεξεζία Cloud ελδέρεηαη λα κελ είλαη δηαζέζηκε, αλάινγα κε ην
είδνο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Ο ρξόλνο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο πνπ εκπίπηεη ζην
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ππνινγηζκνύο πίζησζεο δηαζεζηκόηεηαο
νπνηαζδήπνηε ζύκβαζεο SLA. Ζ IBM δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε κε πξνζρεδηαζκέλεο
δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ. Ζ IBM ζα θαηαβάιιεη θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα λα ζαο ελεκεξώλεη εγθαίξσο γηα νπνηεζδήπνηε πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο
ιεηηνπξγίαο κέζσ ελόο δειηίνπ πιεξνθόξεζεο πειαηώλ (Customer Service Advisory).

7.8

Πιζηοποιηηικά Παπεσόμενα από ηον Πελάηη
Ζ Τπεξεζία Cloud ζα παξακεηξνπνηεζεί γηα ηε ρξήζε κηαο παξερόκελεο από ηελ IBM δηεύζπλζεο URL
(Uniform Resource Locator) ζην Internet, εθηόο εάλ δεηήζεηε ξεηώο ηε ρξήζε δηθήο ζαο δηεύζπλζεο URL.
Δάλ επηιέμεηε ηε ρξήζε δηθήο ζαο δηεύζπλζεο URL γηα ηελ Τπεξεζία Cloud, ηόηε εζείο ζα αλαιακβάλεηε
ην ζύλνιν ηεο επζύλεο, ηεο ζπληήξεζεο θαη ησλ δαπαλώλ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο δηεύζπλζεο URL θαη
νπνησλδήπνηε απαηηνύκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ. Οθείιεηε λα παξαδώζεηε ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά
θαη ηηο πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο ζηελ ΗΒΜ πξνηνύ νινθιεξσζεί ε πξνεηνηκαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud.
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7.9

Αποκαηάζηαζη μεηά από Καηαζηποθή (Disaster Recovery)
Γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Cloud ππάξρνπλ θαη ζα
ππάξρνπλ ζρέδηα Απνθαηάζηαζεο κεηά από Καηαζηξνθή (DR) θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο
απηήο ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Απηά ηα ηππηθά ζρέδηα ηεθκεξηώλνληαη θαη επηθπξώλνληαη εθ λένπ
(ηνπιάρηζηνλ) ζε εηήζηα βάζε.
Μέζσ ησλ ππεξεζηώλ Απνθαηάζηαζεο κεηά από Καηαζηξνθή, ε IBM ζαο παξέρεη δπλαηόηεηεο
απνθαηάζηαζεο ζε έλα πεξηβάιινλ απνθαηάζηαζεο κεηά από θαηαζηξνθή γηα ηελ Παξαγσγή Πεξίπησζε
Υξήζεο ζαο. Ζ IBM ζα παξέρεη ππεξεζίεο Απνθαηάζηαζεο κεηά από Καηαζηξνθή θαηαβάιινληαο
εκπνξηθά εύινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ Τπεξεζηώλ ζαο κε ηόρν έλα Υξόλν
Απνθαηάζηαζεο (Recovery Time Objective) πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 72 ώξεο θαη έλα εκείν
Απνθαηάζηαζεο (Recovery Point Objective) πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 24 ώξεο γηα Παξαγσγηθέο
Πεξηπηώζεηο Υξήζεο.

7.10

Διαηήπηζη Εθεδπικών Ανηιγπάθων
Ζ IBM ζα δηαηεξεί έλα εθεδξηθό αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ ζαο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν 90 ην πνιύ
εκεξώλ. Σα εθεδξηθά αληίγξαθα θπιάζζνληαη από ηελ IBM κόλν γηα ζθνπνύο Απνθαηάζηαζεο κεηά από
Καηαζηξνθή ή γηα άιιεο πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο ησλ Τπεξεζηώλ θαη δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε δεδνκέλσλ πνπ έρεηε δηαγξάςεη εζείο από ηελ Τπεξεζία Cloud. Δζείο είζηε ππεύζπλνη γηα
ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο Τπεξεζίαο Cloud ώζηε λα απνηξέπεηαη ε δηαγξαθή δεδνκέλσλ
από κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο θαη απνδέρεζηε θαη ζπκθσλείηε όηη κεηά ηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, ε IBM
δελ ζα κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δηαγξαθεί.

7.11

Πεπιοπιζμοί για ηο IBM Sourcing Managed Cloud Delivery
Ζ ππνδνκή γηα ηελ πξνζθνξά IBM Emptoris Sourcing Managed Cloud Delivery έρεη παξακεηξνπνηεζεί
ώζηε λα ππνζηεξίδεη:
●

300 Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνπο Υξήζηεο πνπ ηξέρνπλ Αηηήζεηο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ (RFP),
Αηηήζεηο Παξνρήο Πιεξνθνξηώλ (RFI), Αηηήζεηο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ Σηκήο (RFQ) ή
Αμηνινγήζεηο Αγνξαζηώλ, ή

●

270 Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνπο Υξήζηεο πνπ ηξέρνπλ Αγγιηθέο Μεηνδνηηθέο Γεκνπξαζίεο (English
Reverse Auctions) θαη Αγγιηθέο Πιεηνδνηηθέο Γεκνπξαζίεο (English Forward Auctions), ή

●

60 Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνπο Υξήζηεο πνπ ηξέρνπλ Ηαπσληθέο ή Οιιαλδηθέο Μεηνδνηηθέο ή
Πιεηνδνηηθέο Γεκνπξαζίεο.

Ωο Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνη Υξήζηεο (Concurrent Users) νξίδνληαη νη ρξήζηεο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα
ζπλδεδεκέλνη θαη δξαζηήξηνη ζην ζύζηεκα. Σν ζύζηεκα κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ
επεμεξγαζία ελόο πξόζζεηνπ αξηζκνύ Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλσλ Υξεζηώλ αλάινγα κε έλα επξύ θάζκα
παξαγόλησλ. Μπνξεί λα απαηηνύληαη πξόζζεηνη πόξνη ππνδνκήο γηα ηελ ππνζηήξημε κεγαιύηεξσλ
αξηζκώλ ρξεζηώλ.
Δάλ ν Πειάηεο θάλεη ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ OJEU (Official Journal of the European Union) όπνπ ην
ζύζηεκα πξνκεζεηώλ κεηαδίδεη δεδνκέλα ζην δηθηπαθό ηόπν TED (Tenders Electronic Daily), ν Πειάηεο
είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην OJUE θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο
δνθηκήο GAMMA. Ζ κεηάδνζε δεδνκέλσλ δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά κεηαμύ ηνπ Πειάηε θαη ηνπ δηθηπαθνύ
ηόπνπ ηνπ ελ ιόγσ ηξίηνπ κέξνπο. Ζ IBM δελ παξέρεη εγγπήζεηο θαη δελ πξνβαίλεη ζε δειώζεηο
αλαθνξηθά κε ηέηνηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ θαη δελ ζα θέξεη επζύλε γηα ηέηνηνπο
δηθηπαθνύο ηόπνπο ή ππεξεζίεο ηξίησλ.
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.
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