Hizmet Tanımı
IBM Tealeaf Customer Experience on Cloud
Bu Hizmet Tanımında, Bulut Hizmeti açıklanır. Müşterinin siparişine ilişkin fiyatlandırma ve ek ayrıntıları geçerli
sipariş belgelerinde sağlanır.

1.

Bulut Hizmeti

1.1

IBM Tealeaf Customer Experience on Cloud
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir.

1.1.1

IBM Tealeaf CX on Cloud
IBM Tealeaf CX on Cloud, geleneksel web, yerel mobil ve mobil/duyarlı web uygulamalarına yönelik bir
analitik çözümüdür. Çözüm, Müşterilerin büyük ve karmaşık veri kümeleri içerisinden davranış sorunlarını
analiz ederek genel son kullanıcı deneyimini anlamasına ve iyileştirmesine yardımcı olmak üzere
tasarlanmıştır. Uygulama etkileşimleri, aygıt bilgileri ve kullanıcı bağlamı gibi veriler yakalanacak ve IBM
tarafından barındırılan ortama gönderilecektir. IBM Tealeaf CX on Cloud, Müşterinin sonuçlarını
neredeyse anında tüketmesine olanak sağlayan çeşitli "kullanıma hazır" raporlar ve gösterge panolarıyla
birlikte sunulmaktadır. Kullanıcılar, önceden tanımlanmış raporlara ve gösterge panolarına ek olarak,
daha belirli analitik gereksinimlerini karşılamak için hem raporları hem de gösterge panolarını
özelleştirebilir.
IBM Tealeaf CX on Cloud temel paketine aşağıda belirtilenler dahildir:
a.

Uygulama Profilleri
Abonelik ücretine 10 adede kadar Uygulama Profilini yapılandırma becerisi dahildir. Bir Uygulama
Profili, kullanıcıya atanabilen ilişkili izinleri bulunan bir raporlama varlığıdır. Bir Uygulama Profili,
genellikle tek bir uygulama ya da bir Web sitesi ile bire bir eşlenir. Müşteri, raporlama amaçlarıyla
çok sayıda uygulamayı ve/veya Web sitesini tek bir Uygulama Profilinde birleştirmek istiyorsa, IBM
Tealeaf Laboratuvar Hizmetleri ekibi ile görüşmelidir.
İlk Uygulama Profili IBM tarafından yapılandırılacaktır ve Bulut Hizmeti tahsis edildiğinde
kullanılabilir olacaktır. 10 adetten fazla Uygulama Profili gerekli ise, IBM Destek birimine bir talep
iletilebilir ve IBM ile Müşteri tarafından kabul edilebilir. Ek Uygulama Profillerinin sağlanmasından
makul bir gerekçe olmaksızın imtina edilmeyecektir.

b.

Yetkili Kullanıcılar
Abonelik ücretine 50 Yetkili Kullanıcı dahildir. Dahil edilen 50 Yetkili Kullanıcının üzerinde gerekli
olan her ek Yetkili Kullanıcı için IBM Tealeaf CX on Cloud Ek Kullanıcıları satın alınabilir.

c.

Veri Saklama Dönemleri
Bu Bulut Hizmetine ilişkin abonelik ücretine aşağıda belirtilen veri saklama dönemleri dahildir:
(1)

12 aylık periyodik Raporlama Verileri. Raporlama Verileri, Bulut Hizmetinin içerdiği raporlarla
ve gösterge panolarıyla ilişkili ölçü ve boyutlar olarak tanımlanmıştır.

(2)

Yedi (7) takvim günlük periyodik Yakalama Verileri. Yakalanan Veriler, Tealeaf yazılım
geliştirme setinden toplanan veriler olarak tanımlanmıştır.

1.2

İsteğe Bağlı Hizmetler

1.2.1

SIBM Tealeaf CX on Cloud Reporting Data Retention Extension (Raporlama Verileri Saklama
Süresini Uzatma)
Reporting Data Retention Extension, Müşteriye belirli depolanmış veri öğelerinin aşağıda belirtilen ek
süreler boyunca saklanması seçeneğini sunar. Bunlar aşağıda verilmektedir:
●

Toplamda azami 24 aylık periyodik Raporlama Verisi depolama için ek 12 aylık periyodik
Raporlama Verisi saklama.
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1.2.2

IBM Tealeaf CX on Cloud Capture Data Retention Extension (Yakalama Verileri Saklama Süresini
Uzatma)
Capture Data Retention Extension, Müşteriye belirli depolanmış veri öğelerinin aşağıda belirtilen ek
süreler boyunca saklanması seçeneğini sunar. Capture Data Retention Extension, Tealeaf CX on Cloud
Capture Data ile 7 günlük temel saklamaya ek olarak aşağıdaki artışlarla sağlanır:

1.2.3

●

7 ek gün

●

14 ek gün

●

21 ek gün

●

49 ek gün

●

77 ek gün

●

105 ek gün

IBM Tealeaf CX on Cloud Additional Users (Ek Kullanıcılar)
Bu hizmet, IBM Tealeaf CX on Cloud aboneliğiyle sağlanan 50 adede ek olarak ek yetkili kullanıcılar satın
alma seçeneği sağlar.

1.2.4

IBM Tealeaf CX Overstat on Cloud
Tealeaf CX Overstat on Cloud, Müşterilere, kullanıcıların kendi web siteleriyle ve mobil içerikleriyle nasıl
etkileşim kurduklarını anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanılabilirlik analitiği sağlayan bir
eklenti çözümüdür. Tealeaf CX Overstat on Cloud, ısı haritaları, bağlantı analitiği, form analitiği, uyarı
haritaları ve erişilebilirlik yer paylaşımları gibi bazı kullanılabilirlik yer paylaşımları oluşturur. Bu çözüm,
Müşteriye, kullanılabilirlik konusundaki karmaşıklığı azaltmaya ve finansal etkiyle mücadele edip bu
etkinin miktarını ölçmeye yardımcı olmak üzere tüm kullanıcılara ilişkin toplu verileri ve tek tek kullanıcı
oturumlarında ayrıntıya inme yeteneğini sağlar.
IBM Tealeaf CX Overstat on Cloud abonelik ücretine aşağıdakiler dahildir:

1.2.5

●

En fazla 250 adet anlık görüntü yakalama yeteneği. Anlık görüntü, kullanılabilirlik verilerinin
toplanabildiği ve raporlanabildiği bir sayfa ya da ekrandır. 250'den fazla anlık görüntü gerekirse, IBM
Destek birimine bir talep iletilebilir ve bu IBM ile Müşteri tarafından kabul edilebilir. Ek anlık
görüntülerin sağlanmasından makul bir gerekçe olmaksızın imtina edilmeyecektir.

●

Bir (1) aylık periyodik raporlama verileri. Raporlama verileri, Tealeaf CX Overstat on Cloud
yazılımının içerdiği raporlarla ve yer paylaşımlarıyla bağlantılı ölçü ve boyutlar olarak tanımlanır.

IBM Tealeaf CX on Cloud Akamai Connector (Akamai Bağlayıcısı)
Tealeaf CX on Cloud Akamai Connector, Müşterilerin hata kodları, BOT ve önbelleğe alınmış trafik gibi
Akamai ağı verilerini Tealeaf CX on Cloud olanağına göndermesine olanak sağlar. Bu, Müşterilerin son
kullanıcı deneyimini anlamasına ve iyileştirmesine yardımcı olması için Tealeaf CX on Cloud'un davranış
analitiğine sunulan verileri tamamlar. Müşteri, halihazırda bir Akamai Müşterisi olmalıdır. Kullanıcı sayısı,
Müşterinin temel Tealeaf CX on Cloud aboneliği ile sınırlıdır. Tealeaf CX on Cloud Akamai Connector
abonelik ücretine yedi (7) takvim günlük periyodik Yakalama Verileri dahildir.
Bu Bulut Hizmetine ilişkin yetkiler, Aylık Milyon Etkileşim esas alınarak ölçülür. Bir "Etkileşim", bir nesneye
erişim için bir Akamai sunucusuna yönelik HTTP "Ziyaret" isteği olarak tanımlanır. Akamai Ziyaretinin
azami boyutu, 100 KB boyutunda aktarılan veridir. Bir Akamai Ziyareti boyutunun 100 KB'yi aşması
durumunda, Müşterinin Aylık Milyon Etkileşim yetkisinden düşülecek toplam Etkileşim sayısının
belirlenmesi için toplam Akamai Ziyareti boyutu 100 KB'ye bölünecek ve bir üst tam sayıya
yuvarlanacaktır. Müşterinin yetkili olduğu toplam Aylık Milyon Etkileşim sayısının aşılması durumunda
limit aşımı ücretleri fatura edilecektir.

1.2.6

IBM Tealeaf CX on Cloud Akamai Connector Capture Data Retention Extension (Akamai
Bağlayıcısı Yakalama Verileri Saklama Süresini Uzatma)
Tealeaf CX on Cloud Akamai Connector Capture Data Retention, Müşteriye belirli depolanmış veri
öğelerini daha uzun bir süre için saklaması amacıyla bir seçenek sunar. Capture Data Retention
Extension, aşağıdaki artışlarla sağlanır ve temel Tealeaf CX on Cloud aboneliğinin yedi (7) takvim günlük
Yakalama Verileri Saklama süresine eklenir. Müşteri, temel Tealeaf CX on Cloud aboneliği ve Tealeaf CX
on Cloud Akamai Connector eklentisi için aynı sayıda periyodik Yakalama Verileri Saklama takvim günü
sayısına sahip olmalıdır.
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1.2.7

●

7 ek gün

●

14 ek gün

●

21 ek gün

●

49 ek gün

●

77 ek gün

●

105 ek gün

IBM Tealeaf CX on Cloud Network Capture Add-On (Ağ Yakalama Verileri Eklentisi)
Network Capture Add-On, Müşterilere, ağ trafiği verilerini ek müşteri öngörüleri amacıyla IBM Tealeaf CX
on Cloud yazılımına gönderme seçeneği sunan bir hibrit bulut çözümüdür. Bu çözüm, tüm kullanıcı
oturumlarında ağ trafiğinin pasif olarak yakalanmasını destekler ve Müşterinin, ağ ve sunucu hatalarını
takip eden olayları yapılandırıp değerlendirmesine ve kullanıcı deneyimini etkileyen performans
sorunlarını izlemesine olanak tanır. Ayrıca, Müşteriler, yaşadıkları sorununun temel nedenini anlamak
amacıyla HTML isteğini ve yanıt verilerini değerlendirmek üzere münferit oturumlarda ayrıntıya inebilirler.
Bu çözüm, Müşterilerin, ağ trafiğini bulut ortamına yönlendirmek için ihtiyaç duyulan ve müşteri tesisinde
barındırılan basit bir altyapı seti kurmalarını ve sürdürmelerini gerektirir.
Tealeaf CX on Cloud Network Capture Add-On abonelik ücretine aşağıdakiler dahildir:

1.2.8

●

7 takvim günlük periyodik Ağ Yakalama Verileri.

●

Web uygulamasının tüm isteklerini ve yanıtlarını yakalayan Pasif Yakalama Uygulaması.

●

İsteği ve yanıt verilerini işleyen, özel nitelikli verileri filtreleyen veya şifreleyen ve verileri IBM Tealeaf
CX on Cloud'a yönlendiren Veri Aktarımı Uygulaması.

IBM Tealeaf CX on Cloud Network Capture Data Retention Add-On (Ağ Yakalama Verilerini
Saklama Eklentisi)
Network Capture Data Retention Extension Add-On, Müşteriye, belirli depolanmış veri öğelerinin aşağıda
belirtilen ek süreler boyunca saklanması seçeneğini sunar:
●

1.2.9

Raporlama Yakalama Verileri depolamasının toplamda en fazla 14 günlük süreyle periyodik
depolaması için Ağ Yakalama Verilerine yönelik ek 7 takvim günlük periyodik saklama.

IBM Tealeaf CX on Cloud Data Export Add-On (Veri Dışa Aktarma Eklentisi)
Oturum dışa aktarma, oturumların tanımlanan kriterler doğrultusunda dışa aktarılmasına olanak sağlar.
Müşteriler, oturumları kullanım senaryolarına bağlı olarak farklı biçimlerde dışa aktarabilirler. Müşteriler,
Tealeaf CX on Cloud işlenmemiş oturum verilerini karşıdan yükleme özelliği ile veri analizini
gerçekleştirebilirler. Müşteriler ayrıca, oturumun yeniden izlenmesi için dışa aktarılmış olan dosyayı
yeniden Tealeaf CX on Cloud kullanıcı arabirimine yükleyebilir ve uzun süreli çevrimiçi etkileşim
kayıtlarını gerektiren çeşitli kullanım senaryolarının çözümlenmesine olanak sağlayabilirler. Müşteriler,
dışa aktarma görevlerini zamanlayabilir, yönetebilir ve izleyebilirler.
Tealeaf CX on Cloud Data Export Add-on abonelik ücretine aşağıdakiler dahildir:
●

Satın alınan Tealeaf CX on Cloud saklama süresi içerisindeki Tealeaf CX on Cloud Data'nın dışa
aktarma yeteneği.

●

Dışa aktarılan verilerin IBM Cloud Object Storage üzerinde üç ek takvim günü boyunca saklanması.
Müşteri, dışa aktarılan verileri 3 ek günden daha uzun süre saklamak için ayrı olarak depolama
kapasitesi satın almalıdır.

●

Bu Bulut Hizmetine ilişkin yetkiler, Aylık Milyon Etkileşim esas alınarak ölçülür. Dışa aktarılan
verilerin boyutu bir "Etkileşim" olarak tanımlanır ve dışa aktarılan verilerin azami Etkileşim boyutu 20
MB'dir. 20 MB'yi aşan etkileşimler, bir üst 20 MB basamağına yuvarlanacak ve Müşterinin yetkili
olduğu toplam Aylık Milyon Etkileşim sayısından düşülecektir. Müşterinin yetkili olduğu toplam Aylık
Milyon Etkileşim sayısının aşılması durumunda limit aşımı ücretleri fatura edilecektir.
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1.3

Hızlandırma Hizmetleri
Kurulum hizmetleri, Etkileşim ücret ölçüsü kullanılarak satın alınıp, sipariş edildiğinde faturalandırılacaktır.

1.3.1

IBM Tealeaf CX on Cloud Onboarding Service (Alıştırma Hizmeti)
Bu devreye alma hizmeti, Müşterinin aşağıda listelenen uzaktan sağlanan hizmetlerin 48 saatlik tahsisi
doğrultusunda, IBM Tealeaf CX on Cloud olanağına alıştırılması için aşağıda belirtilen uzaktan
danışmanlık, ürün eğitimi ve yapılandırma hizmetlerini sağlar:
●

Tealeaf yazılım geliştirme setinin uygulanmasında ve araç olarak kullanılmasında Müşteriye
yardımcı olunması.

●

Müşteriyi genel ürün bilgileri ve genel kullanım konusunda eğitmek için eğitim sağlanması.

IBM Tealeaf CX on Cloud Onboarding Service, Müşteri başına bir Taahhüt olmak üzere Taahhüt başına
satın alınır. Uzaktan Hizmet, tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, IBM tarafından Bulut Hizmetine
erişiminin kullanılabilir olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
1.3.2

IBM Tealeaf CX on Cloud Quick Start Setup Service (Hızlı Başlangıç Kurulum Hizmet)
Tealeaf CX on Cloud Quick Start Setup Services, proje yönetimi, özel veri yakalama gereksinimleri için
SDK uzantıları ve yapılandırmaları, optimizasyonlar, gelişmiş/özel SDK yapılandırmaları, tanımlanmış
kullanım senaryosu için Kayıttan İzleme yapılandırmaları, veri geçerliliğini denetleme ve 3 analitik rapor
(Funnel Raporu, Müşteri Davranışı Raporu, İş Etkisi Raporu) dahil olmak üzere bir adet uçtan uca
kullanım senaryosunu devreye alır. Bu hizmet, 120 saatlik uzaktan sunulan devreye alma hizmetleri
sağlar. Bu Hizmet, tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 90 gün
sonra sona erer.

1.3.3

IBM Tealeaf CX on Cloud Basic Deployment and Analytics Service (Temel Devreye Alma ve
Analitik Hizmeti)
Tealeaf CX on Cloud Basic Deployment and Analytics Service, altı (6) veya on iki (12) aylık hizmetler
şeklinde sunulan, kapsamlı bir kurulum paketi ile en iyi uygulamalar ve analitikten oluşan sürekli bir
hizmet sağlar. Kapsamlı pakette, 112 saatlik uzaktan sağlanan devreye alma hizmetleri, özel veri
yakalama ihtiyaçları için SDK uzantıları ve yapılandırmaları, kayıt yapılandırması (en fazla 3 kullanım
senaryosu), veri doğrulama ve “bilinen sorunlar için temel performans göstergesi analizi”ne ilişkin rapor
yer alır. Kesintisiz en iyi uygulamalar ve analitik hizmetleri, Müşterinin altı veya on iki aylık uzaktan
sağlanan hizmet dönemi için ayda 16 saat boyunca sağlanır. Buna, sürekli veri yakalama yapılandırması,
veri doğrulama ve rapor yapılandırması, müşteri deneyimi araştırması ve iş etkisi analizi dahildir.

1.3.4

●

IBM Tealeaf CX on Cloud Basic Deployment and Analytics 6 Months hizmeti, sağladığı 208 saatlik
hizmetle altı ay boyunca kapsamlı kurulum paketini ve sürekli analitik hizmetini birleştirir. Bu Hizmet,
tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 212 gün sonra sona erer.

●

IBM Tealeaf CX on Cloud Basic Deployment and Analytics 12 Months hizmeti, sağladığı 304 saatlik
hizmetle on iki ay boyunca kapsamlı kurulum paketini ve sürekli analitik hizmetini birleştirir. Bu
Hizmet, tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 395 gün sonra
sona erer.

IBM Tealeaf CX on Cloud Standard Deployment and Analytics Service
Tealeaf CX on Cloud Standard Deployment and Analytics Service, altı (6) veya on iki (12) aylık hizmetler
şeklinde sunulan, kapsamlı bir kurulum paketi, en iyi uygulamalar paketi ile analitikten oluşan sürekli bir
hizmet sağlar. Kapsamlı pakette, 112 saatlik uzaktan sağlanan devreye alma hizmetleri yer alır. Bunlara,
özel veri yakalama ihtiyaçları için SDK uzantıları ve yapılandırmaları, kayıt yapılandırması (en fazla 3
kullanım senaryosu), veri doğrulama ve “bilinen sorunlar için temel performans göstergesi analizi”ne
ilişkin rapor dahildir. En iyi uygulamalar paketi, 80 saatlik uzaktan sağlanan özel deneyim araştırması ile
iş etkisi analizi sağlar. En iyi uygulamalar ve analitikten oluşan sürekli hizmetler, Müşterinin altı veya on iki
aylık uzaktan sağlanan hizmet dönemi için ayda 40 saat boyunca sağlanır. Buna, sürekli veri yakalama
yapılandırması, veri doğrulama ve rapor yapılandırması, müşteri deneyimi araştırması ve iş etkisi analizi
dahildir.
●

IBM Tealeaf CX on Cloud Standard Deployment and Analytics 6 Months hizmeti, sağladığı 432
saatlik hizmetle altı ay boyunca kapsamlı bir kurulum paketini, en iyi uygulamalar paketi ile
analitikten oluşan sürekli bir hizmeti birleştirir. Bu Hizmet, tüm saatler kullanılmış olsun ya da
olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 212 gün sonra sona erer.
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●

1.3.5

IBM Tealeaf CX on Cloud Standard Deployment and Analytics 12 Months hizmeti, sağladığı 672
saatlik hizmetle on iki ay boyunca kapsamlı bir kurulum paketini, en iyi uygulamalar paketini ile
analitikten oluşan sürekli bir hizmeti birleştirir. Bu Hizmet, tüm saatler kullanılmış olsun ya da
olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 395 gün sonra sona erer.

IBM Tealeaf CX on Cloud Advanced Deployment and Analytics 12 Months Service (Gelişmiş
Devreye Alma ve Analitik 12 Aylık Hizmeti)
Tealeaf CX on Cloud Advanced Deployment and Analytics 12 Months Service, sağladığı 1.080 saatlik
hizmetle 12 ay boyunca kapsamlı bir kurulum paketi, en iyi uygulamalar paketi ile analitikten oluşan
sürekli bir hizmeti ve AVP One-point Programını birleştirir. Kapsamlı pakette, 112 saatlik uzaktan
sağlanan devreye alma hizmetleri yer alır. Bunlara, özel veri yakalama ihtiyaçları için SDK uzantıları ve
yapılandırmaları, kayıt yapılandırması (en fazla 3 kullanım senaryosu), veri doğrulama ve “bilinen sorunlar
için temel performans göstergesi analizi”ne ilişkin rapor dahildir. En iyi uygulamalar paketi, 80 saatlik
uzaktan sağlanan müşteri deneyimi araştırması ile iş etkisi analizi sağlar. En iyi uygulamalar ve analitikten
oluşan sürekli hizmetler, 12 aylık uzaktan sağlanan hizmetler için ayda 64 saat boyunca sağlanır. Buna,
sürekli veri yakalama yapılandırması, veri doğrulama ve rapor yapılandırması, müşteri deneyimi
araştırması ve iş etkisi analizi dahildir. AVP One-point programı, adı belirlenmiş bir iletişim sorumlusuyla
her ay için 10 saatlik (toplamda 120 saat) uzaktan sunulan kişiye özel destek hizmeti sağlar. Bu Hizmet,
tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 395 gün sonra sona erer.

1.3.6

IBM Tealeaf CX on Cloud Mobile App Integration Add-on Service
Tealeaf CX on Cloud Mobile App Integration Add-on, bir (1) Mobil Uygulamaya bütünleştirme sağlamak
için Deployment and Analytics Service Engagement yazılımlarından herhangi birine eklenebilir. Birden
çok Mobil Uygulama için bütünleştirme gerekiyorsa, bu seçenek birkaç kere satın alınabilir. Bu Hizmet,
Mobile SDK kurulumuna ilişkin uzaktan sağlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için 48 saatlik bir süre
içerir. Bu Hizmet, tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 90 gün sonra
sona erer.

1.3.7

IBM Tealeaf CX on Cloud Replay Configuration Add-on Service (Kayıttan İzleme Yapılandırma
Eklentisi Hizmeti)
Tealeaf CX on Cloud Replay Configuration Add-on, bir (1) belirli kullanım senaryosu için Kayıttan İzleme
(Replay) yapılandırması sağlamak üzere Deployment and Analytics Service Engagement yazılımlarından
herhangi birine eklenebilir. Bu çözüm, Kayıttan İzleme SDK yapılandırması, oturum Kayıttan İzleme
yapılandırması ve Kayıttan İzleme teknoloji atölyesi içeren 96 saatlik uzaktan sağlanan hizmetler sunar.
Bu Hizmet, tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 90 gün sonra sona
erer.

1.3.8

IBM Tealeaf CX on Cloud Customer Experience Investigation Service (Müşteri Deneyimi Araştırma
Hizmeti)
Tealeaf CX on Cloud Customer Experience Investigation Service Taahhüdü, müşteri deneyimi
hedeflerinin ve fırsatlarının değerlendirilmesini ve Tealeaf CX on Cloud yazılımının kullanımını ve değerini
artırmak için bir yol haritası geliştirilmesini içeren 40 saatlik uzaktan sağlanan hizmetler sunar. Bu Hizmet,
tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 90 gün sonra sona erer.

1.3.9

IBM Tealeaf CX on Cloud Known Issues KPI Analysis Service (Bilinen Sorunlar İçin KPI Analizi
Hizmeti)
Tealeaf CX on Cloud Known Issues KPI Analysis Service, web sitelerine ilişkin bilinen sorunların gerçek
zamanlı ve proaktif olarak izlenmesini, uyarı ve üst düzey raporlama oluşturulmasını içeren 16 saatlik
uzaktan sağlanan hizmetler sunar. Bu Hizmet, tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, taahhüdün
başladığı tarihten 90 gün sonra sona erer.

1.3.10 IBM Tealeaf CX on Cloud Business Impact Analysis Service (İş Etkisi Analizi Hizmeti)
Tealeaf CX on Cloud Business Impact Analysis Service, 40 saatlik uzaktan sağlanan hizmetler sunar. Bu
çözüm hizmet, iş ve BT hedeflerinin uyumlulaştırılmasına ilişkin iyileştirmelere odaklanır. İşi etkileyen web
sitesi sorunlarına öncelik verir ve öncelikli sorun çözümü sağlar. Bu Hizmet, tüm saatler kullanılmış olsun
ya da olmasın, taahhüdün başladığı tarihten 90 gün sonra sona erer.
1.3.11 IBM Tealeaf CX on Cloud Basic Ongoing Service (Temel Kesintisiz Hizmet)
Tealeaf CX on Cloud Basic Ongoing Service, her yetki dahilinde aylık 16 saatlik uzaktan sunulan, en iyi
uygulamalar ve analitikten oluşan sürekli hizmetleri sağlar. Bu hizmet, veri yakalama yapılandırması, veri
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doğrulama ve rapor yapılandırması, müşteri deneyimi araştırması ve iş etkisi analizini içerir.
Kullanılmayan saatler bir sonraki aya devredilmez. Bu hizmet, Tealeaf CX on Cloud aboneliği ile
eşzamanlı olarak sona erecektir.
1.3.12 IBM Tealeaf CX on Cloud Standard Ongoing Service (Standart Kesintisiz Hizmet)
Tealeaf CX on Cloud Standard Ongoing Service, her yetki dahilinde aylık 40 saatlik uzaktan sunulan, en
iyi uygulamalar ve analitikten oluşan sürekli hizmetleri sağlar. Bu çözüm, veri yakalama yapılandırması,
veri doğrulama, rapor yapılandırması, müşteri deneyimi araştırması ve iş etkisi analizini içerir.
Kullanılmayan saatler bir sonraki aya devredilmez. Bu hizmet, Tealeaf CX on Cloud aboneliği ile
eşzamanlı olarak sona erecektir.
1.3.13 IBM Tealeaf CX on Cloud Advanced Ongoing Service (Gelişmiş Kesintisiz Hizmet)
Tealeaf CX on Cloud Advanced Ongoing Service, her yetki dahilinde aylık 64 saatlik uzaktan sunulan, en
iyi uygulamalar ve analitikten oluşan sürekli hizmetleri sağlar. Bu hizmet, veri yakalama yapılandırması,
veri doğrulama, rapor yapılandırması, müşteri deneyimi araştırması, iş etkisi analizini ve veri bilimi
hizmetlerini içerir ve AVP One-point programı, adı belirlenmiş bir iletişim sorumlusu aracılığıyla 10 saatlik
uzaktan sağlanan kişiye özel destek hizmeti sağlar. Kullanılmayan saatler bir sonraki aya devredilmez. Bu
hizmet, Tealeaf CX on Cloud aboneliği ile eşzamanlı olarak sona erecektir.
1.3.14 IBM Tealeaf CX on Cloud AVP One-Point Ongoing Service (AVP Tek Noktadan Kesintisiz Hizmet)
Tealeaf CX on Cloud AVP One-Point Ongoing Service, her yetki kapsamında ayda 10 saatlik kişiye özel
destek hizmetleri sunan bir uzaktan sağlanan abonelik hizmetidir. Bu hizmet, Tealeaf CX on Cloud
yazılımına ilişkin destek için tek bir teknik iletişim sorumlusu aracılığıyla kişiye özel destek hizmeti sağlar.
Kullanılmayan saatler bir sonraki aya devredilmez. Bu hizmet, Tealeaf CX on Cloud aboneliği ile
eşzamanlı olarak sona erecektir.

2.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
IBM'in http://ibm.com/dpa adresinde yer alan Veri İşleme Ek Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen
bağlantılarda yer alan Veri İşleme ve Veri Koruma Veri Sayfası/Sayfaları (veri sayfası/sayfaları ya da Veri
İşleme Ek Sözleşmesi Eki/Ekleri olarak anılır), işlenebilecek İçerik türleri, ilgili işleme etkinlikleri, veri
koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin belirli bilgiler dahil olmak üzere Bulut
Hizmetlerine ve seçeneklerine ilişkin ek veri koruma bilgileri sağlar. İçerikte yer alan kişisel veriler için
Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679) (GDPR veya GVKY) geçerli olması halinde ve
geçerli olduğu ölçüde Veri İşleme Ek Sözleşmesi geçerli olur.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1402004226022

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
IBM, Müşteriye aşağıda belirtilen kullanılabilirlik hizmet seviyesi sözleşmesini sağlar. IBM, aşağıdaki
tabloda gösterildiği şekilde, Bulut Hizmetinin kümülatif kullanılabilirliği doğrultusunda geçerli olan en
yüksek telafi ücretini uygulayacaktır. Kullanılabilirlik oranı, sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ay içindeki
toplam dakika sayısından sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ay içindeki toplam Hizmet Kapalı Kalma
Süresi dakikalarının sayısı çıkarılarak ve sonuç sözleşmenin yürürlükte olduğu bir ay içindeki toplam
dakika sayısına bölünerek hesaplanır. Hizmet Kapalı Kalması tanımı, ödeme talebi süreci ve hizmetin
kullanılabilirliğine ilişkin sorunlar için IBM ile nasıl iletişim kurulacağı,
https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html adresinde yer alan IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılım desteğine genel bakış sayfasında belirtilmiştir.
Kullanılabilirlik

Alacak
(aylık abonelik ücretine oranı*)

%99,9'den daha az

%2

%99,0'dan az

%5

%95'ten daha az

%10

* Abonelik ücreti, ödeme talebine konu olan ay için sözleşmede belirtilen fiyattır.
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3.1.1

Hariç Tutulan Husus
Hizmet Seviyesi Sözleşmesi, "Connectors" olarak tanımlanan Bulut Hizmetleri için sağlanmaz.

3.2

Teknik Destek
Destek iletişim bilgileri, önem düzeyleri, desteğin sağlanacağı saatler, müdahale süreleri ve diğer destek
bilgileri ile süreçleri dahil olmak üzere Bulut Hizmetine ilişkin teknik destek,
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/ adresinde yer alan IBM destek kılavuzunda
Bulut Hizmeti seçilerek bulunabilir.

4.

Ücretler

4.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti için ücret ölçüsü/ölçüleri, İşlem Belgesinde belirtilmiştir.
Bu Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen ücret ölçüleri geçerlidir:
●

Yetkili Kullanıcı, Bulut Hizmetlerine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir araçla (örneğin, bir
multipleks programı, aygıtı veya uygulama sunucusu aracılığıyla) herhangi bir şekilde erişme
yetkisine sahip olan benzersiz bir kullanıcıdır.

●

Taahhüt, Bulut Hizmetleri ile bağlantılı bir profesyonel hizmet ya da eğitim hizmetidir.

●

Etkileşimler, Bulut Hizmetinin edinilebileceği bir ölçü birimidir. Bir Etkileşim, Bulut Hizmeti tarafından
ağ seviyesinde (örneğin, http ya da https üzerinde bir talep ve yanıt çifti ("İsabet") ya da bir başka
şekilde yakalanan, bir uygulama ile kurulmuş dijital etkileşimdir. Müşterinin Yetki Belgesinde veya
İşlem Belgesinde belirtilen ölçüm süresi boyunca Etkileşim sayısını kapsamaya yetecek sayıda yetki
edinilmelidir.

Limit Aşımı için paket miktarı belirtilmesi durumunda, Aşırı Kullanım, fazladan kullanımı kapsamaya
yetecek sayıda tam paketle ücretlendirilecektir.

5.

Ek Koşullar
1 Ocak 2019 tarihinden önce imzalanmış olan Bulut Hizmeti Sözleşmeleri (ya da eşdeğer çerçeve bulut
sözleşmeleri) için https://www.ibm.com/acs adresinde yer alan koşullar geçerlidir.

5.1

Etkinleştirme Yazılımı
Etkinleştirme Yazılımı, Müşteriye aşağıdaki koşullar kapsamında sağlanır:
Etkinleştirme Yazılımı

5.2

Geçerli Lisans Koşulları (varsa)

IBM Tealeaf CX on Cloud – Android SDK

https://github.com/ibm-watsoncxa/IBMTealeaf/tree/master/Licenses

IBM Tealeaf CX on Cloud – iOS SDK

https://github.com/ibm-watsoncxa/IBMTealeaf/tree/master/Licenses

IBM Tealeaf UI Capture SDK

https://github.com/ibm-watsoncxa/IBMTealeaf/blob/master/Licenses/LA_en

Kişisel Sağlık Bilgileri veya Yasal Düzenlemeye Tabi İçeriğin Bulunmaması
Bulut Hizmeti, HIPAA yasasına uyacak şekilde tasarlanmamıştır ve herhangi bir Kişisel Sağlık Bilgisinin
aktarılması ya da depolanması için kullanılamaz.
Bulut Hizmeti, Ödeme Kartı Sektörü standardına (PCI) uyacak şekilde tasarlanmamıştır ve herhangi bir
Ödeme Kartı Sektörü Bilgisinin aktarılması ya da depolanması için kullanılamaz.
Akamai müşterileri, Ödeme Kartı Sektörüne ilişkin bilgiler içeren etki alanlarını göndermemelidir.

5.3

Veri Saklama
Tüm veriler, ilk giren ilk çıkar esasına uygun olarak oluşturulan bir periyodik zaman aralığı doğrultusunda
saklanır ve kaldırılır. Veriler, belirli bir süre için saklanır ve belirlenen süre sona erdiğinde imha edilir.
Periyodik veri saklama dönemleri, verilerin sisteme akmaya başladığı anda başlar ve günlük olarak
güncellenir.
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IBM Tealeaf CX on Cloud aboneliği satın alan Müşteriye, aylık MI yetkisi temelinde belirli miktarda veri
depolaması tahsis edilir. Bu depolama tahsisi, IBM Tealeaf CX on Cloud çözümü dahilinde Müşteriye
sağlanır. Müşteri tahsis edilen depolamayı aşarsa, eski olayları, boyutları ve raporları temizleyerek
depolama sınırına uymaya devam etmelidir. Veri saklama süresi, Müşterinin bu eylemi 30 gün içinde
gerçekleştirmemesi durumunda, depolama artışını telafi etmek için kısaltılacaktır.

5.4

Veri Kullanımı
Aşağıda belirtilen hüküm, taraflar arasında yürürlükte olan temel Bulut Hizmetleri hükümlerinin İçeriğin ve
Verilerin Korunması maddesinde yer alan herhangi bir aksi hükümden öncelikli olarak uygulanır: IBM,
Müşterinin Bulut Hizmetini kullanımından kaynaklanan ve Müşterinin İçeriğine (İçgörüler) özgü olan veya
başka bir şekilde Müşteriyi tanımlayan sonuçları kullanmayacak veya açıklamayacaktır. Ancak IBM,
verilerin artık kişisel veri niteliği taşımayan bir biçime dönüştürülmesi için anonim hale getirilmiş İçeriği ve
Bulut Hizmetinin sağlanması sırasında İçerikten kaynaklanan diğer bilgileri (Öngörüler hariç) kullanabilir.
IBM, bu verileri yalnızca araştırma, testler ve olanak geliştirmesi amaçlarıyla kullanacaktır.

Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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