Σύμβαζη Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
Πεπιγπαθή Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
IBM Intelligent Operations Center on IBM SmartCloud
Ακολοςθεί η Πεπιγπαθή Υπηπεζιών για ηην Παπαγγελία ζαρ:

1.

Υπηπεζία Cloud
Οη πξνζθνξέο Υπεξεζίαο Cloud, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βαζηθήο πξνζθνξάο θαη ησλ δηαζέζηκσλ
πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη νη επηινγέο ζαο πξνζδηνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν
Παξαγγειίαο. Τν Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα απνηειείηαη από ηελ παξερόκελε Πξνζθνξά Τηκήο θαη ηελ
Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") πνπ ζα ιάβεηε, ζηελ νπνία επηβεβαηώλνληαη ε
εκεξνκελία έλαξμεο θαη ε πεξίνδνο ηζρύνο ησλ Υπεξεζηώλ Cloud θαζώο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ηηκνιόγεζεο.

1.1

IBM Intelligent Operations Center Standard User on IBM SmartCloud
Οη ηππηθνί ρξήζηεο (standard users) έρνπλ ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:

1.2

●

Κνλζόια Intelligent Operations Console (IOC) - Κύξηα δηεπαθή πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα
βιέπνπλ ζπκβάληα θαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο, λα βιέπνπλ γεσρσξηθέο πιεξνθνξίεο
(απαηηείηαη ε ελνπνίεζε κε κηα ππεξεζία GIS, ε νπνία δελ παξέρεηαη κε ηελ Υπεξεζία Cloud ηεο IBM),
θαη λα εμεηάδνπλ αλαθνξέο ηόζν γηα ηελ αλάιπζε ηζηνξηθώλ ηάζεσλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ όζν θαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δεηθηώλ KPI (Key
Performance Indicators) πνπ έρνπλ επηιέμεη.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βιέπνπλ ηα απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ ζε έλα ράξηε κε βάζε ην ρξόλν
θαη ηελ ηνπνζεζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπκβάλησλ ή άιια δεδνκέλα ηα νπνία επεμεξγάδνληαη νη
Υπεξεζίεο Cloud ηεο IBM.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαθηνύλ ζπκβάληα κε βάζε δεδνκέλα ηα νπνία επεμεξγάδνληαη νη
Υπεξεζίεο Cloud ηεο IBM.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ζπκβάληα θαη άιια δεδνκέλα πνπ
ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ θνλζόια IOC.

●

Παξέρεη πξόηππα Τππνπνηεκέλσλ Γηαδηθαζηώλ Λεηηνπξγίαο (Standard Operating Procedures) πνπ
κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ από ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ πνπ απαηηνύλ
άκεζε αληαπόθξηζε.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εθηεινύλ Τππνπνηεκέλεο Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
απηνκαηνπνίεζε κηαο ηππηθήο απόθξηζεο ζε έλα ζπκβάλ, ηελ ππέξβαζε ελόο θαησθιηνύ KPI ή κηα
ζπλζήθε πνπ νξίδεηαη ζε κηα αλαθνξά.

●

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε όισλ ησλ ζπκβάλησλ ζε κηα πόιε.

IBM Intelligent Operations Center Premium User on IBM SmartCloud
Οη πξνλνκηνύρνη ρξήζηεο (premium users) έρνπλ πξόζβαζε ζε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ IBM Intelligent
Operations Center Standard User on IBM SmartCloud πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, θαη επηπιένλ ζηηο
αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:
●

Δπηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ θαη λα ηξνπνπνηνύλ δείθηεο KPI θαη αλαθνξέο.

●

Δπηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνύλ θαη λα ηξνπνπνηνύλ Τππνπνηεκέλεο Γηαδηθαζίεο
Λεηηνπξγίαο (Standard Operating Procedures - "SOP"), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ
άκεζε αληαπόθξηζε ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά.

●

Δπηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ Υπεξεζία Cloud κέζσ δηαρεηξηζηηθώλ δηεπαθώλ.

●

Δπηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ δεδνκέλα από ην ζύζηεκά ζαο ή από ζπζηήκαηα ηξίησλ κε ηε
ρξήζε API ελνπνίεζεο.

●

Δπηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα παξακεηξνπνηνύλ ηελ εθηέιεζε αλαιύζεσλ πνπ εληνπίδνπλ
ζπζρεηίζεηο, βαζηζκέλεο ζηελ ηξέρνπζα ώξα θαη ηνπνζεζία, κεηαμύ ζπκβάλησλ ζε κηα πόιε.

●

Δπηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα νξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη δηεπαθέο, θαη λα παξακεηξνπνηνύλ
αλαθνξέο, ζηελ Πύιε Σπλεξγαζίαο Πνιηηώλ (Citizens Collaboration Portal, βι. ηνλ παξαθάησ νξηζκό).

●

Δπηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο ππεξεζηώλ, λα αιιάδνπλ
παξακεηξνπνηήζεηο ρξεζησλ θαη λα πξνζζέηνπλ λέεο νζόλεο ζην πεξηβάιινλ ρξήζηε.
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1.3

IBM Intelligent Operations Center Consumer User on IBM SmartCloud
Οη ρξήζηεο-θαηαλαισηέο (consumer users) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ Πύιε Σπλεξγαζίαο Πνιηηώλ
(Citizen Collaboration Portal), ε νπνία είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε δηεπαθή πνπ επηηξέπεη ηελ εμσηεξηθή,
δεκόζηα πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud από Φξήζηεο-Καηαλαισηέο. Σηνπο ρξήζηεο-θαηαλαισηέο
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο ππεξεζηώλ, λα εμεηάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ
αηηεκάησλ ηνπο, θαη λα εμεηάδνπλ αλαθνξέο κέζσ ηεο Πύιεο Σπλεξγαζίαο Πνιηηώλ. Οη ρξήζηεοθαηαλαισηέο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε θακία από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ IBM Intelligent Operations Center
Standard User on IBM SmartCloud ή ηνπ IBM Intelligent Operations Center Premium User on IBM
SmartCloud.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ

2.1

Πολιηικέρ Αζθάλειαρ
Η IBM δηαηεξεί πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο
δεκνζηεύνληαη θαη θνηλνπνηνύληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Η 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 αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ. Οη
πνιηηηθέο θαη ηα πξόηππα αζθάιεηαο ηεο IBM επαλεμεηάδνληαη θαη αμηνινγνύληαη ζε εηήζηα βάζε. Τπρόλ
πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηελ IBM αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε κηα δηαδηθαζία απόθξηζεο ζε πεξηζηαηηθά.

2.2

Έλεγσορ Ππόζβαζηρ
Η πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο ππνζηήξημεο
ηεο IBM ζύκθσλα κε ηηο αξρέο δηαρσξηζκνύ θαζεθόλησλ. Τν πξνζσπηθό ππνζηήξημεο 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. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη
ηερλνινγία WiFi ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ IBM IOC. Τα αξρεία θαηαγξαθήο ειέγρνπ
πξόζβαζεο ππόθεηληαη ζε ηαθηηθό έιεγρν. Έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο απνρώξεζεο θαη αιιαγήο
πξνζσπηθνύ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζηξνθή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αθαίξεζε
δηθαησκάησλ πξόζβαζεο.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Διαθεζιμόηηηα Υπηπεζιών
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πόξνπο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (OSR) θαη ζην ινγηζκηθό εθαξκνγώλ ππόθεηληαη
ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ ηεο IBM. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε θαλόλεο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο
(firewall) ππόθεηληαη ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ θαη εμεηάδνληαη ρσξηζηά από ην πξνζσπηθό
αζθάιεηαο ηεο IBM πξηλ ηεζνύλ ζε εθαξκνγή. Οη πόξνη ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM
παξαθνινπζνύληαη 24x7 από πξνζσπηθό ηεο IBM. 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. Έρνπλ ηεζεί ζε
εθαξκνγή 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. Τα εθεδξηθά αληίγξαθα
δεδνκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα απνζήθεπζε εθηόο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ
θξππηνγξαθνύληαη πξηλ από ηε κεηαθνξά ηνπο.

2.4

Καηαγπαθή Δπαζηηπιοηήηων
Όπνπ είλαη ηερληθά εθηθηό γηα ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο, ρώξνπο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (data repositories),
middleware θαη ζπζθεπέο ππνδνκήο δηθηύνπ, ε αξκόδηα νκάδα ηεο IBM ηεξεί αξρεία θαηαγξαθήο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 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). Τα δεδνκέλα ππνγξάθνληαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή γηα ηελ απνηξνπή πξνζπαζεηώλ κε
εμνπζηνδνηεκέλεο επέκβαζεο. Τα αξρεία θαηαγξαθήο αλαιύνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κέζσ
αλαθνξώλ πεξηνδηθήο αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ αλώκαιεο ζπκπεξηθνξάο. Τν
πξνζσπηθό επηρεηξήζεσλ εηδνπνηείηαη γηα νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο θαη, όηαλ είλαη απαξαίηεην, επηθνηλσλεί
ζε 24x7 βάζε κε έλαλ εηδηθό ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή.
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2.5

Φςζική Αζθάλεια
Η IBM ηεξεί πξόηππα θπζηθήο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο θπζηθήο πξόζβαζεο ζηνπο πόξνπο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. Υπάξρεη
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. Η πξόζβαζε επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη εγθεθξηκέλε άδεηα
πξόζβαζεο. Τν 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. Η 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.
Δθαξκόδνληαη κεραληζκνί θπζηθήο πξνζηαζίαο έλαληη δεκηώλ από ππξθαγηά, πιεκκύξα, ζεηζκό, έθξεμε,
ηαξαρέο θαη άιιεο κνξθέο θπζηθήο ή αλζξσπνγελνύο θαηαζηξνθήο. Οη πεξηνρέο παξάδνζεο
εκπνξεπκάησλ, νη απνβάζξεο θόξησζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζεκεία όπνπ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα
κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζην θηίξην ειέγρνληαη θαη απνκνλώλνληαη. Η είζνδνο θαη ε απνκάθξπλζε εμνπιηζκνύ
θαηαγξάθεηαη.

2.6

Σςμμόπθωζη
Σε εηήζηα βάζε δηεμάγεηαη πξόηππνο έιεγρνο (audit) SSAE 16 (παιηόηεξα SAS 70 Type II), ή ηζνδύλακνο
έιεγρνο, ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο καο. Η αξκόδηα νκάδα
ηεο IBM ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απαηηήζεηο. Σε ηαθηηθή βάζε δηεμάγνληαη
αμηνινγήζεηο θαη έιεγρνη από ηελ νκάδα αζθάιεηαο ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλεηαη ε ζπκκόξθσζε
κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ηεο IBM. Σε εηήζηα βάζε νη ππάιιεινη ηεο IBM θαη ησλ
πξνκεζεπηώλ ηεο παξαθνινπζνύλ έλα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Σηα 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.

Σηόσορ για ηο Επίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών
Οη ζηόρνη αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ (service levels) γηα απηή ηελ Υπεξεζία Cloud
έρνπλ σο εμήο:
●

99,5% δηαζεζηκόηεηα, εθηόο ησλ θαλνληθώλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ ζπληήξεζεο.

●

Μέγηζηνο ρξόλνο απόθξηζεο 5 δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ επηζήκαλζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηζηνζειίδεο.

Οη ζηόρνη γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ απνηεινύλ επηδίσμε θαη δελ ζπληζηνύλ εγγύεζε πξνο ηνλ
Πειάηε. Γελ παξέρεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ, πίζησζε ή άιινο ηξόπνο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ Πειάηε ζε
πεξίπησζε πνπ ε IBM δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ.

4.

Δικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

4.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Οη Υπεξεζίεο Cloud ηεο IBM πσινύληαη ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα κεηξηθά ζπζηήκαηα ρξέσζεο, όπσο
νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο:
α.

4.2

Ταπηόρξνλα Σπλδεδεκέλνο Φξήζηεο (Concurrent User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Ταπηόρξνλα Σπλδεδεκέλνο Φξήζηεο είλαη έλα πξόζσπν πνπ
απνθηά πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Αλεμάξηεηα από
ην εάλ ην ελ ιόγσ πξόζσπν απνθηά πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο
ηαπηόρξνλα, ην πξόζσπν κεηξά σο έλαο κόλν Ταπηόρξνλα Σπλδεδεκέλνο Φξήζηεο. Πξέπεη λα
απνθηήζεηε δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα ην κέγηζην αξηζκό Ταπηόρξνλα Σπλδεδεκέλσλ Φξεζηώλ πνπ
απνθηνύλ ηαπηόρξνλα πξόζβαζε 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 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ νξίδεηαη ζην ηκήκα Απόδεημεο Γηθαηώκαηνο ηνπ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Τν πιεξσηέν πνζό γηα ηελ Υπεξεζία Cloud θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.
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4.3

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

5.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέωζηρ

5.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
Η πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM ζαο εηδνπνηεί όηη έρεηε
πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Η πεξίνδνο ηζρύνο θαη ε
ηηκνιόγεζε δελ ζα μεθηλήζνπλ κέρξη ηελ πιήξε πξνεηνηκαζία θαη παξνρή ηεο πξνζθνξάο, ην νπνίν
ζεκαίλεη όηη νπνηεζδήπνηε θνξηώζεηο δεδνκέλσλ θαη παξακεηξνπνηήζεηο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ νη
ηειηθνί ρξήζηεο απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud. Σην 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 Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
ηζρύνο θαηόπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΙΒΜ ή ηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί.
Θα επηβεβαηώζνπκε ην απμεκέλν επίπεδν ρξήζεο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

5.2

Επιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος Ιζσύορ Υπηπεζιών Cloud
Σην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Υπεξεζία 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 Υπεξεζία 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 Σπλεξγάηεο 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 Υπεξεζία Cloud κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο θαη ζα ηηκνινγείζηε γηα ηε ρξήζε
ηεο Υπεξεζίαο Cloud ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθόςεηε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαη ηε δηαδηθαζία
ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ζα πξέπεη λα παξάζρεηε ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ
ζαο εμππεξεηεί έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηάηε ηελ αθύξσζε ηεο Υπεξεζίαο
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 Υπεξεζία Cloud ζα
ηεξκαηηζηεί κε ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο θαη ε πξόζβαζή ζαο ζηελ Υπεξεζία Cloud ζα θαηαξγεζεί. Γηα
λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ Υπεξεζία Cloud κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε
κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ
λα αγνξάζεηε κηα λέα πεξίνδν ζπλδξνκήο.

6.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud θαη ην ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Η ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζηελ Υπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά. Όζν ηζρύεη ε ηερληθή
ππνζηήξημε:
α.

Η IBM ζαο παξέρεη βνήζεηα γηα ζύληνκεο εξσηήζεηο ξνπηίλαο ηύπνπ "πώο λα", θαζώο θαη ζηε
δηεξεύλεζε πεξηζηαηηθώλ κεησκέλεο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θώδηθα.

β.

Η IBM ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο αλαθνξάο πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο βνήζεηαο κέζσ
κηαο δηαδηθηπαθήο πύιεο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνύ εξγάζηκνπ σξαξίνπ
(δεκνζηεπκέλεο ώξεο θύξηαο βάξδηαο) ηνπ θέληξνπ ππνζηήξημεο ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί. (Η
βνήζεηα απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ηειηθνύο ζαο ρξήζηεο.) Η IBM παξέρεη βνήζεηα γηα
πξνβιήκαηα ηύπνπ "Severity 1" (Κξηζηκόηεηαο 1) επί 24 ώξεο ην 24σξν, θάζε εκέξα ηνπ έηνπο.
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γ.

Η IBM κπνξεί λα ζαο δεηήζεη λα ηεο παξάζρεηε ηε δπλαηόηεηα εμ απνζηάζεσο πξόζβαζεο ζην
ζύζηεκά ζαο γηα λα ζαο βνεζήζεη ζηελ απνκόλσζε ηεο αηηίαο ελόο πξνβιήκαηνο. Παξακέλεηε
ππεύζπλνη γηα ηελ επαξθή πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηόο ζαο θαη όισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη
ζε απηό ζε θάζε πεξίπησζε εμ απνζηάζεσο πξόζβαζεο ηεο IBM ζε απηό θαηόπηλ αδείαο ζαο.

Η Τερληθή Υπνζηήξημε δελ πεξηιακβάλεη βνήζεηα γηα 1) ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ, 2) ηελ
εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud ζε δηαθνξεηηθό από ην θαζνξηζκέλν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ή
3) βιάβεο πξνθιεζείζεο από πξντόληα θαη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ε IBM δελ είλαη ππεύζπλε βάζεη ηεο
παξνύζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ.

7.

Λογιζμικό Ενεπγοποίηζηρ
Απηή ε Υπεξεζία Cloud κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο. Δπηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ην ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο κόλν ζηα πιαίζηα ηεο εθ κέξνπο ζαο ρξήζεο ηεο Υπεξεζίαο
Cloud, κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε θαη γηα ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Σην βαζκό πνπ ην ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο πεξηιακβάλεη δείγκαηα θώδηθα, δηαζέηεηε ην
πξόζζεην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεηε παξάγσγα έξγα ησλ δεηγκάησλ θώδηθα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηείηε κε
ηξόπν πνπ λα είλαη ζπκβαηό κε ηελ παξνύζα άδεηα. Τν ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο παξέρεηαη βάζεη ησλ
Γεζκεπηηθώλ Δπηπέδσλ Παξνρήο Υπεξεζηώλ, εάλ ππάξρνπλ, σο ηκήκα ηεο Υπεξεζίαο Cloud, αιιά άιισο
παξέρεηαη "ΩΣ ΔΦΔΙ".

8.

Σςμμόπθωζη με ηο Safe Harbor
Η IBM δελ έρεη πξνζδηνξίζε εάλ απηή ε Υπεξεζία Cloud ζπκκνξθώλεηαη κε ηα Πιαίζηα Αξρώλ Safe Harbor
("Αζθαιήο Ληκέλαο") ΗΠΑ-ΔΔ θαη ΗΠΑ-Διβεηίαο.

9.

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ

9.1

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

9.2

Τοποθεζίερ Ανηλούμενων Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδεηε σο αληινύζεο
ηα νθέιε ησλ Υπεξεζηώλ Cloud. Η IBM ζα εθαξκόδεη θόξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή δηεύζπλζε πνπ
δειώλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία κηαο Υπεξεζίαο 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 ΙΒΜ.

Σημανηικό: Η παξνύζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ αγγιηθνύ
θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθό θείκελν ππεξηζρύεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ έρεηε
πξόζβαζε ζην αγγιηθό θείκελν, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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