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

1.

Υπεξεζία Cloud
Τν IBM Blueworks Live είλαη κηα ιύζε ηύπνπ "software-as-a-service" πνπ παξέρεη έλα ζπλεξγαηηθό
πεξηβάιινλ γηα ηελ θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε, κνληεινπνίεζε θαη βειηηζηνπνίεζε επηρεηξεζηαθώλ
δηεξγαζηώλ θαη απνθάζεσλ.
Ζ Υπεξεζία Cloud πσιείηαη κε βάζε ηα αθόινπζα είδε πξόζβαζεο εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηώλ:
α.

Ο Φξήζηεο-Δπηκειεηήο (Editor) έρεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηόηεηεο ηνπ
πξντόληνο. Σηνπο Φξήζηεο-Δπηκειεηέο παξέρεη ε δπλαηόηεηα ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο,
ζρεκαηνπνίεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο κνληέισλ επηρεηξεζηαθώλ δηεξγαζηώλ θαη απνθάζεσλ.

β.

Σην Σπλεηζθέξνληα Φξήζηε (Contributor) παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλάγλσζεο, ζρνιηαζκνύ θαη
πξνζζήθεο ηεθκεξίσζεο ζε κνληέια επηρεηξεζηαθώλ δηεξγαζηώλ θαη απνθάζεσλ. Οη
Σπλεηζθέξνληεο Φξήζηεο δελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ νύηε λα ηξνπνπνηήζνπλ κνληέια
επηρεηξεζηαθώλ δηεξγαζηώλ ή κνληέια επηρεηξεζηαθώλ απνθάζεσλ.

γ.

Σην Φξήζηε-Αλαγλώζηε (Viewer) παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πξνβνιήο θνηλόρξεζησλ κνληέισλ
επηρεηξεζηαθώλ δηεξγαζηώλ. Οη Φξήζηεο-Αλαγλώζηεο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο,
ζρνιηαζκνύ ή ζπλεηζθνξάο ζε εξγαζίεο θαη δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε ρώξνπο, ηζηνιόγηα ή ξνέο
δξαζηεξηνηήησλ.

Τα δηθαηώκαηα Φξήζηε-Δπηκειεηή (Editor) θαη Σπλεηζθέξνληνο Φξήζηε (Contributor) πσινύληαη
κεκνλσκέλα. Τα δηθαηώκαηα Φξήζηε-Αλαγλώζηε (Viewer) δηαηίζεληαη ζε παθέηα ησλ 500. Ο Πειάηεο
πξέπεη λα νξίζεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ Φξήζηε-Δπηκειεηή ή Σπλεηζθέξνληα Φξήζηε σο Γηαρεηξηζηή
(Administrator) ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Έλαο Γηαρεηξηζηήο δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθά πξνλόκηα ζηα νπνία
πεξηιακβάλεηαη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο πνζόηεηαο θαη ηνπ είδνπο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο
πνπ απνθηήζεθαλ θαζώο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ δηθαησκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή.
Οη Γηαρεηξηζηέο θαη Φξήζηεο-Δπηκειεηέο κπνξνύλ λα πξνζθαιέζνπλ λένπο ρξήζηεο λα απνθηήζνπλ
πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud. Κάζε ρξήζηεο πνπ νξίδεηαη σο Δπηκειεηήο, Σπλεηζθέξσλ Φξήζηεο ή
Αλαγλώζηεο ζα αληηζηνηρεί ζε έλα αγνξαζκέλν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ρξήζηε. Όηαλ
δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε ε πξόζβαζε ελόο ρξήζηε ζηελ Υπεξεζία Cloud, ην αληίζηνηρν δηθαίσκα
ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ρξήζηε κπνξεί λα αλαηεζεί κόληκα ζε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε πνπ
ρξεηάδεηαη ην ίδην είδνο πξόζβαζεο, ή ε αλάζεζε απηή κπνξεί λα γίλεη ζε κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία,
εάλ ρξεηαζηεί. Όηαλ όια ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ρξήζηε έρνπλ αλαηεζεί, ν
Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη πξόζζεηα δηθαηώκαηα γηα ην ελ ιόγσ είδνο ρξήζηε αλ ζέιεη λα
παξαρσξήζεη ζε θάπνηνλ λέν ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ Υπεξεζία Cloud. Ζ Υπεξεζία
Cloud παξαθνινπζεί ηνλ αξηζκό δηθαησκάησλ ρξήζεο γηα θάζε είδνο ρξήζηε θαη δελ ζα επηηξέπεη ηελ
ππέξβαζε ηνπ αξηζκνύ δηθαησκάησλ πνπ απνθηήζεθαλ από ηνλ Πειάηε.

2.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Απηή ε Υπεξεζία Cloud ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο
IBM, νη νπνίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα
https://www.ibm.com/cloud/resourcecenter/content/80 θαη κε νπνηνπζδήπνηε πξόζζεηνπο όξνπο
πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν. Τπρόλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δελ
ζα ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

3.

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

Πηζηώζεηο Δηαζεζηκόηεηαο
Ο Πειάηεο πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα Κξηζηκόηεηαο 1 ζην Help Desk
ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο 24 σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξώηε θνξά
όηη πξνέθπςε έλα ζπκβάλ πνπ έρεη επηπηώζεηο ζηε δηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο
πξέπεη εύινγα λα βνεζά ηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Μηα αμίσζε βάζεη δειηίνπ ππνζηήξημεο γηα ηε κε αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο κηαο Σύκβαζεο SLA
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα. Ζ
απνδεκίσζε γηα κηα έγθπξε αμίσζε κε αληαπόθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο κηαο Σύκβαζεο SLA ζα ζπλίζηαηαη
ζε κηα πίζησζε έλαληη ελόο κειινληηθνύ ηηκνινγίνπ γηα ηελ Υπεξεζία Cloud ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν δελ ήηαλ δηαζέζηκε ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ζην
ζύζηεκα παξαγσγήο ηεο Υπεξεζίαο Cloud ("Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο"). Ο Φξόλνο Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλαθέξεη ην ζπκβάλ έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ απνθαζίζηαηαη ε Υπεξεζία Cloud θαη δελ πεξηιακβάλεη ην ρξόλν πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα
πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο, αηηίεο πέξαλ από ηνλ
έιεγρν ηεο IBM, πξνβιήκαηα κε ην πεξηερόκελν ή ηελ ηερλνινγία, ην ζρεδηαζκό ή ηηο νδεγίεο ηνπ Πειάηε
ή ηξίησλ, κε ππνζηεξηδόκελεο δηαηάμεηο ζπζηεκάησλ θαη πιαηθνξκώλ ή άιια ζθάικαηα ηνπ Πειάηε, ή
πξνθιεζέληα από ηνλ Πειάηε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ή δνθηκέο αζθάιεηαο ηνπ Πειάηε. Ζ IBM ζα παξέρεη
ηελ πςειόηεξε ηζρύνπζα απνδεκίσζε κε βάζε ηε ζσξεπηηθή δηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ
παξέρεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ζπκβαηηθό κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10 ηνηο εθαηόλ (10%) ηνπ ελ
δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud.

3.2

Επίπεδα Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Γηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζπκβαηηθνύ κήλα
Δηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
ζπκβαηηθνύ κήλα

Απνδεκίωζε
(% ηεο κεληαίαο ρξέωζεο ζπλδξνκήο* γηα ην
ζπκβαηηθό κήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν αμίωζεο)

<99%

2%

< 97%

5%

< 95%

10%

* Δάλ ε Υπεξεζία Cloud απνθηήζεθε από έλαλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM, ε κεληαία ρξέσζε
ζπλδξνκήο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή θαηαιόγνπ ηεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ην ζπκβαηηθό
κήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν αμίσζεο, κε έθπησζε 50%. Ζ IBM ζα πξνβαίλεη ζε κηα άκεζε επηζηξνθή
ρξεκάησλ ζηνλ Πειάηε.
Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ιεπηώλ
ζε έλα ζπκβαηηθό κήλα, κείνλ ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα, δηαηξνύκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην ζπκβαηηθό κήλα.
Παξάδεηγκα: Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 500 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζπκβαηηθνύ κήλα
Σύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
ζπκβαηηθνύ κήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 500 ιεπηά Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.700 ιεπηά
________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 98,8% δηαζεζηκόηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα

Σπλνιηθή δηάξθεηα Σπκβαηηθνύ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud κέζσ email θαη κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο online
αλαθνξάο πξνβιεκάησλ. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζθνξά ηερληθήο ππνζηήξημεο παξέρνληαη ζην
Δγρεηξίδην Υπνζηήξημεο ηνπ ΗΒΜ SaaS (IBM Software as a Service [SaaS] Support Handbook), ην νπνίν
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δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα https://www.ibm.com/software/support/handbook.html. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε
παξέρεηαη καδί κε ηελ Υπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

Σηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Φξόλνπο
Απόθξηζεο θαηά ην
Ωξάξην
Υπνζηήξημεο

1

Κξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο/δηαθνπή
παξνρήο ππεξεζηώλ:
Γελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ή
δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη
πεξηπηώζεηο απηέο αθνξνύλ ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη
έρνπλ θξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εμαηηίαο
ηεο αδπλακίαο πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο
απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή κηαο ιύζεο.

Δληόο 1 εξγάζηκεο
ώξαο

2

Σεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Ζ δπλαηόηεηα ρξήζεο ελόο ζηνηρείνπ ή κηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο
πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη θίλδπλνο ν Πειάηεο λα κε κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζε επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληόο 2 εξγάζηκσλ
σξώλ

3

Πεξηνξηζκέλεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Γειώλεη όηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ
ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληόο 4 εξγάζηκσλ
σξώλ

4

Ειάρηζηεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Μηα εξώηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνύ ραξαθηήξα.

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

5.

Δηθαηώκαηα θαη Τηκνιόγεζε

5.1

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

5.2

Εμνπζηνδνηεκέλνο Φξήζηεο (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 ζηελ
Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

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

6.

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Επηινγέο Αλαλέωζεο
Ζ πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε όηη
ν Πειάηεο 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. Ζ Υπεξεζία Cloud ζα
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εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα κεηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν 90
εκεξώλ.
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