Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ
IBM Silverpop Engage
Σηελ παξνχζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηψλ πεξηγξάθεηαη ε Υπεξεζία Cloud πνπ παξέρεηαη απφ ηελ IBM ζηνλ Πειάηε.
Με ηνλ φξν "Πειάηεο" λννχληαη ε εηαηξεία, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο θαη νη απνδέθηεο ηεο Υπεξεζίαο
Cloud. Ζ αληίζηνηρε Πξνζθνξά Τηκήο (Quotation) θαη ε Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα Σπλαιιαγψλ.

1.

Υπεξεζία Cloud
Τν IBM Silverpop Engage είλαη κηα βαζηδφκελε ζην cloud πιαηθφξκα ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ πνπ
ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ παλθαλαιηθνχ κάξθεηηλγθ (omni-channel marketing) θαη ηε
δηαρείξηζε επθαηξηψλ. Τν Silverpop Engage ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα πειαηψλ θαη πιεξνθνξίεο
ζπκπεξηθνξάο κεκνλσκέλσλ πξνζψπσλ ηνπ Πειάηε, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, κε ζθνπφ
ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εμαηνκηθεπκέλσλ αιιειεπηδξαζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε.
Μηα ζπλδξνκή IBM Silverpop Engage παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:
α.

Γεκηνπξγία θαη Παξάδνζε Μελπκάησλ: Έλα δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα ζχληαμεο παξέρεη ζηνπο
ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πεξηερφκελν κελπκάησλ. Δπηπιένλ,
κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ρξήζηεο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο
παξαθνινχζεζεο δηαζπλδέζεσλ, εμαηνκίθεπζεο θαη δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ.

β.

Σχλζεηεο Δπηινγέο Καηάηκεζεο: Οη εμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο θαηάηκεζεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο
λα νκαδνπνηνχλ ηηο επαθέο ηνπο θαη λα ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο κε βάζε ηα δηαζέζηκα
δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο, πξνθίι ή πξνηηκήζεσλ.

γ.

Απνζηνιή Μελπκάησλ Μέζσ Πνιιαπιψλ Καλαιηψλ: Υπνζηεξίδεηαη ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ
εθζηξαηεηψλ κελπκάησλ κέζσ δηαθφξσλ θαλαιηψλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο θαη θηλεηέο ζπζθεπέο). Τν Silverpop Engage πεξηιακβάλεη
ιεηηνπξγίεο πνπ βνεζνχλ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπζηεκαηηθή δηαζχλδεζε ησλ ζεκείσλ επαθήο ηνπ
Πειάηε κε ηνπο πειάηεο ηνπ, έηζη ψζηε θάζε πειάηεο λα απνιακβάλεη κηα ζηαζεξή θαη
εμαηνκηθεπκέλε εκπεηξία.

δ.

Απηνκαηνπνηεκέλεο Δθζηξαηείεο: Έλα νπηηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο εθζηξαηεηψλ επηηξέπεη ηε
δεκηνπξγία δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ κάξθεηηλγθ, απφ απιέο εθζηξαηείεο e-mail κέρξη ζχλζεηα
πξνγξάκκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ πνιιαπιά ζεκεία επαθήο. Δθαξκφζηε ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο
επθαηξηψλ κε ηελ απνζηνιή απηνκαηνπνηεκέλσλ κελπκάησλ θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο
πειάηεο δξνκνινγεί ή εθηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα.

ε.

Βαζκνιφγεζε: Αμηνινγήζηε θαη θαηαηάμηε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ηνπ Πειάηε κε
βάζε ηα αγνξαζηηθά θξηηήξηά ηνπο, ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπο ή ην πξνθίι ζπκπεξηθνξάο ηνπο
(π.ρ. επηζθέςεηο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο, ππνβνιή θνξκψλ, αληαιιαγή κελπκάησλ, ζπρλφηεηα
επηθνηλσλίαο ή επηζθέςεσλ θ.ιπ.). Όηαλ νη πειάηεο ή νη ππνςήθηνη πειάηεο θηάλνπλ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία, νη απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ δξνκνινγνχλ ηελ εθηέιεζε
ηεο θαηάιιειεο επαθφινπζεο ελέξγεηαο.

ζη.

Παξαθνινχζεζε Γηαδηθηπαθήο Γξαζηεξηφηεηαο: Παξαθνινπζήζηε ηνπο ηξφπνπο ειεθηξνληθήο
αιιειεπίδξαζεο ηνπ Πειάηε κε ηηο επαθέο ηνπ (π.ρ. ρξήζε εξγαιείσλ ππνινγηζκνχ, θνπκπηψλ
κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή εθαξκνγψλ ζπλνκηιίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) θαη ρξεζηκνπνηήζηε
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξψζεηε γηα λα εληάμεηε ηηο επαθέο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα
κάξθεηηλγθ ή λα ηηο ζπκπεξηιάβεηε ζην κνληέιν αμηνιφγεζεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
Πειάηεο.

δ.

Σειίδεο Δθθίλεζεο θαη Γηαδηθηπαθέο Φφξκεο: Σρεδηάζηε θαη δεκνζηεχζηε ζειίδεο εθθίλεζεο θαη
δηαδηθηπαθέο θφξκεο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
αλάπηπμε πξνζαξκνζκέλσλ ζειίδσλ.

ε.

Γεκηνπξγία Αλαθνξψλ: Παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 80 πξνζαξκφζηκεο αλαθνξέο πνπ
θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα θαλαιηψλ κάξθεηηλγθ (π.ρ. ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο θαη θηλεηέο ζπζθεπέο).
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ζ.

Σρεζηαθνί Πίλαθεο: Απνζεθεχζηε πνιιαπιέο γξακκέο δεδνκέλσλ γηα αγνξέο, εθδειψζεηο ή άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη αληηζηνηρίζηε απηά ηα δεδνκέλα ζε κία ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή, δεκηνπξγψληαο
έηζη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα θάζε πειάηε ηνπ Πειάηε. Απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, ηελ θαηάηκεζε ησλ πειαηψλ, ηελ
παξάδνζε δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εμαηνκίθεπζε κελπκάησλ.

η.

Γηαρείξηζε Δπθαηξηψλ B2B: Γηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε επθαηξηψλ, ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο έληαζεο θαη ηεο απφδνζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ ηνπ Πειάηε.

ηα.

Κνηλσληθή Γηθηχσζε: Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα
ηελ πινπνίεζε εθζηξαηεηψλ e-mail κάξθεηηλγθ θαη ηε δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε
ηα απνηειέζκαηα ησλ εθζηξαηεηψλ ηνπο. Παξάιιεια κε ηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ e-mail,
κπνξνχλ λα αλαξηνχλ ή λα πξνγξακκαηίδνπλ ηελ αλάξηεζε δεκνζηεχζεσλ ηαπηφζεκνπ
πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαζπλδέζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε
θίινπο θαη επαθέο ησλ αξρηθψλ απνδεθηψλ.

ηβ.

Πεξηβάιινληα API (Application Programming Interfaces): Τα πεξηβάιινληα API ηνπ Silverpop
Engage είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ησλ πξσηνθφιισλ REST, SOAP θαη XML θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα
θαζηεξσκέλα δηαδηθηπαθά πξσηφθνιια (HTTP POST, HTTPS, FTP, FTPS) θαη ηηο ηππηθέο κνξθέο
αξρείσλ (XML, CSV, TSV, PSV). Ο ρεηξηζκφο ησλ αηηήζεσλ/απνθξίζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
γίλεηαη κέζσ HTTP/HTTPS. Ο ρεηξηζκφο ησλ δεζκψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ FTP/FTPS.

Μηα ζπλδξνκή γηα ην Silverpop Engage πεξηιακβάλεη πέληε ηνκείο απνζηνιήο, έλαλ ηνκέα θηινμελίαο κε
ηα ζηνηρεία επσλπκίαο ηνπ πειάηε θαη έσο δέθα πεξηβάιινληα. Οη Πειάηεο πνπ δεζκεχνληαη φηη
απνζηέιινπλ πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα κελχκαηα email εηεζίσο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κηα
απνθιεηζηηθή δηεχζπλζε IP (Internet Protocol).

1.1

Πξναηξεηηθέο Πξνζθνξέο Σπλδξνκήο
Γηαηίζεληαη νη αθφινπζεο πξναηξεηηθέο πξνζθνξέο ζπλδξνκήο έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο:
α.

IBM Silverpop Transact for Engage – Database
Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εμαηνκηθεπκέλσλ κελπκάησλ
ζπλαιιαγψλ. Τα κελχκαηα είλαη πξνζαξκνζκέλα κε ηα εηαηξηθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη ε
απνζηνιή ηνπο πξνθαιείηαη απφ ζηνηρεία απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε
κελχκαηα e-mail, δηαδηθηπαθέο θφξκεο, ζειίδεο εθθίλεζεο ε πιαηθφξκεο ηειεπσιήζεσλ. Πξφθεηηαη
γηα κηα απνθιεηζηηθή αξρηηεθηνληθή απνζηνιήο κελπκάησλ πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηηο
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ κελπκάησλ ζπλαιιαγψλ ή ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ κελπκάησλ (π.ρ.
απνδείμεηο, εηδνπνηήζεηο, δξνκνιφγηα θ.ιπ.). Τν Silverpop Engage Transact κπνξεί λα ζπλδεζεί κε
ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα απηνκαηνπνηεκέλεο απνζηνιήο κελπκάησλ ηνπ πειάηε. Πεξηιακβάλεη κηα
δηεχζπλζε IP θαη έλαλ πξνζαξκνζκέλν ηνκέα, ιεηηνπξγίεο παξαθνινχζεζεο δηαζπλδέζεσλ θαη
παξάδνζεο κελπκάησλ, ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο αλεπίδνησλ κελπκάησλ θαη απαληήζεσλ, θαη
ιεηηνπξγίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαλνκήο κελπκάησλ, ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ησλ κεηξηθψλ ζηνηρείσλ παξάδνζεο.

β.

IBM Silverpop Multi-Factor Authentication
Παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ρξήζεο ελφο πξφζζεηνπ θσδηθνχ
ηαπηνπνίεζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ Silverpop Engage κέζσ πξνγξακκάησλ
πινήγεζεο. Απηφο ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ην βαζηθφ ζπλδπαζκφ
νλφκαηνο ρξήζηε/θσδηθνχ πξφζβαζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο.

γ.

IBM Silverpop Social Sign-in
Παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθψλ θνξκψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ
ζηνπο ρξήζηεο λα εγγξάθνληαη κε ηε ρξήζε κηαο ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ δηθηχνπ αληί λα
ζπκπιεξψλνπλ φια ηα πεδία ηεο θφξκαο. Τν Social Sign-In ελζσκαηψλεη ή βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία
ηξίησλ πνπ παξέρεηαη απφ ηε Janrain. Ζ ρξήζε ηνπ Social Sign-in ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηα νπνία γίλεηαη
πξφζβαζε κέζσ ηνπ Social Sign-In θαη ηεο ππνθείκελεο ηερλνινγίαο ηεο Janrain.

δ.

IBM Silverpop Inbox Monitoring
Δπηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα ζπιιέγεη κεηξηθά ζηνηρεία γηα ηε γεληθή παξάδνζε εηζεξρφκελεο
αιιεινγξαθίαο απφ κεγάινπο παξφρνπο ππεξεζηψλ Internet (ISPs) θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ
αιιεινγξαθίαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο.
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ε.

IBM Silverpop Universal Behaviors
Παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηελ ελνπνίεζε ζε επίπεδν ζπκβάλησλ ηνπ Silverpop Engage κε άιιεο
εθαξκνγέο ηερλνινγίαο. Τα ζπκβάληα θαη ηα δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπιιέγνληαη απφ απηέο
ηηο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζην Silverpop Engage θαη λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ (π.ρ. ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, βαζκνιφγεζε,
ππνβνιή εξσηεκάησλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ θ.ά.). Πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε ελνπνίεζεο κε
ππάξρνληα πξντφληα ηεο IBM, ηξεηο ξνέο δεδνκέλσλ γηα πξφζζεηεο ελνπνηήζεηο, θαη δπλαηφηεηα
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ γηα 180 εκέξεο.

ζη.

IBM Silverpop Universal Behaviors Additional Data History
Παξέρεη πξφζζεην ρξφλν 180 εκεξψλ γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζπκβάλησλ γηα ην IBM
Silverpop Universal Behaviors. Πξφθεηηαη γηα κηα πξναηξεηηθή επηινγή ηνπ IBM Silverpop Universal
Behaviors γηα Πειάηεο πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ απφ ην ηππηθφ
δηάζηεκα ησλ 180 εκεξψλ πνπ παξέρεηαη κε ην Universal Behaviors.

δ.

IBM Silverpop Universal Behaviors Additional Stream
Παξέρεη κηα πξφζζεηε ξνή δεδνκέλσλ γηα ην IBM Silverpop Universal Behaviors. Απηή ε επηινγή
πξννξίδεηαη γηα Πειάηεο πνπ ρξεηάδνληαη κηα πξφζζεηε ξνή δεδνκέλσλ επηπιένλ ησλ απεξηφξηζησλ
ελζσκαησκέλσλ απφ ηελ ΗΒΜ ξνψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ηξηψλ πξφζζεησλ ξνψλ
δεδνκέλσλ ηξίησλ ή πξνζαξκνζκέλσλ ξνψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη κε ηε βαζηθή άδεηα
ρξήζεο ηνπ IBM Silverpop Universal Behaviors.

ε.

IBM Silverpop Mobile Connector
Παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηελ ελνπνίεζε ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ ηνπ Silverpop Engage κε ηηο
εθαξκνγέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηνπ Πειάηε. Φάξε ζε απηή ηελ ελνπνίεζε, ηα δεδνκέλα πνπ
ζπιιέγνληαη απφ κηα εθαξκνγή θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζα κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζην Silverpop
Engage θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ (π.ρ. ππνβνιή εξσηεκάησλ
αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ). Αληίζηνηρα, ζα είλαη δπλαηή ε ρξήζε δεδνκέλσλ ηνπ Silverpop Engage
απφ ηελ εθαξκνγή θηλεηψλ ζπζθεπψλ.

ζ.

IBM Silverpop Web Analytics Integrations
Παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ Silverpop Engage (γηα έλαλ νξγαληζκφ) κε έλα απφ ηα
αθφινπζα ζπζηήκαηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ δηαδηθηχνπ: IBM Digital Analytics ή Adobe Omniture.

η.

IBM Silverpop WebEx Integration
Παξέρεη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο Engage γηα ρξήζε κε κία πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Cisco WebEx.
Δπηηξέπεη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζπλεδξηψλ θαη πξνθίι ζπκκεηερφλησλ ζε έλα Σρεζηαθφ Πίλαθα
(Relational Table) ηνπ Silverpop Engage ζε εκεξήζηα βάζε. Ο Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη
ρσξηζηή άδεηα ρξήζεο ηνπ WebEx.

ηα.

IBM Silverpop Citrix Integration
Παξέρεη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο Engage γηα ρξήζε κε κία πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ πξντφληνο
Citrix GoToWebinar, GoToMeeting ή GoToTraining. Δπηηξέπεη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζπλεδξηψλ
θαη πξνθίι ζπκκεηερφλησλ ζε έλα Σρεζηαθφ Πίλαθα (Relational Table) ηνπ Silverpop Engage ζε
εκεξήζηα βάζε. Ο Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη ρσξηζηή άδεηα ρξήζεο ηνπ Citrix.

ηβ.

IBM Silverpop Transact Magento Integration
Δπηηξέπεη ηε δξνκνιφγεζε ζρεηηθψλ ζπλαιιαθηηθψλ email πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ κηα
πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Magento κέζσ ηεο ππεξεζίαο ζπλαιιαθηηθψλ email Silverpop Transact.
Απαηηείηαη επίζεο κηα άδεηα ρξήζεο ηνπ Magento, ηελ νπνία ν Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη ρσξηζηά
απφ ηνλ πξνκεζεπηή.

ηγ.

IBM Silverpop CRM Integration
Παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε νξηζκέλα ζπζηήκαηα
CRM (Client Relationship Management) πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, φπσο π.ρ. ην
Salesfore.com θαη ην Microsoft Dynamics CRM, θαη ην Silverpop Engage. Υπνζηεξίδεηαη ν
ζπγρξνληζκφο κφλν αλάκεζα ζε κία πεξίπησζε ρξήζεο ζπζηήκαηνο CRM θαη κία βάζε δεδνκέλσλ
Silverpop Engage. Ζ πξνζθνξά απηή δελ πεξηιακβάλεη ηελ ελνπνίεζε κε ην Scribe. Δάλ απαηηείηαη
ηέηνηνπ είδνπο ελνπνίεζε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνζθνξά IBM Silverpop CRM Integration
with Scribe.
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ηδ.

IBM Silverpop CRM Integration with Scribe
Παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζην Silverpop Engage θαη
νξηζκέλα ζπζηήκαηα CRM (Customer Relationship Management) πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά.
Υπνζηεξίδεηαη ν ζπγρξνληζκφο κφλν αλάκεζα ζε κία πεξίπησζε ρξήζεο ζπζηήκαηνο CRM θαη κία
βάζε δεδνκέλσλ Silverpop Engage. Τν IBM Silverpop CRM Integration with Scribe ελζσκαηψλεη ή
βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία ηξίησλ πνπ παξέρεηαη απφ ηε Scribe.

ηε.

IBM Silverpop Additional IP Address
Δπηπιένλ δηεχζπλζε IP πνπ παξέρεηαη έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο.

ηζη.

IBM Silverpop Email Insights
Παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ηεο γεληθήο εκθάληζεο κελπκάησλ email ζε
δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο πειάηε email (φπσο π.ρ., ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζηηο εθαξκνγέο
Gmail θαη Outlook θαη ζε ζπζθεπέο iPhone θαη Android), παξαθνινχζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ
δηαθφξσλ εθαξκνγψλ πειάηε email απφ ηνπο παξαιήπηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ιίζηεο
απνζηνιήο email κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε πξνγξακκάησλ email κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζπζθεπέο θαη ηηο εθαξκνγέο πειάηε email πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο, πξνζδηνξηζκνχ ηεο
πξνηηκψκελεο ζπζθεπήο θάζε κνλαδηθνχ παξαιήπηε email θαη απνζηνιήο ζηνρεπκέλνπ
πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηελ πξνηίκεζε απηή θαη απηφκαηεο ελεκέξσζεο ζηνηρείσλ ζε επίπεδν
πειάηε κε πξφζζεηα δεδνκέλα φπσο π.ρ. γεσγξαθηθή ζέζε, κέζνο ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη
πξνηηκψκελε ζπζθεπή ή εθαξκνγή πειάηε email. Καηαγξάθεηαη κηα 'πξάμε αλνίγκαηνο email' θάζε
θνξά πνπ έλαο παξαιήπηεο email ιακβάλεη έλα email απφ ηνλ Πειάηε θαη ην αλνίγεη. Καηαγξάθεηαη
κηα 'πξάμε πξνεπηζθφπεζεο email' θάζε θνξά πνπ ν Πειάηεο ππνβάιιεη έλα ππφδεηγκα email ζηε
ιεηηνπξγία απηή γηα ζθνπνχο πξνεπηζθφπεζεο. Τν Email Insights πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθά
ηκήκαηα ηερλνινγίαο πνπ παξέρνληαη απφ ηε Litmus.
(1)

Τν Silverpop Email Insights – Bronze παξέρεη έσο 10 πξάμεηο πξνεπηζθφπεζεο email θαη
10.000 πξάμεηο αλνίγκαηνο email αλά κήλα

(2)

Τν Silverpop Email Insights – Silver παξέρεη έσο 50 πξάμεηο πξνεπηζθφπεζεο email θαη
200.000 πξάμεηο αλνίγκαηνο email αλά κήλα

(3)

Τν Silverpop Email Insights – Gold παξέρεη έσο 500 πξάμεηο πξνεπηζθφπεζεο email θαη
2.000.000 πξάμεηο αλνίγκαηνο email αλά κήλα

(4)

Τν Silverpop Email Insights – Platinum παξέρεη έσο 1.000 πξάμεηο πξνεπηζθφπεζεο email θαη
5.000.000 πξάμεηο αλνίγκαηνο email αλά κήλα

Δπηπξνζζέησο, εάλ νη αλάγθεο ηνπ Πειάηε ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ πξάμεσλ πξνεπηζθφπεζεο ή
αλνίγκαηνο email πνπ παξέρνληαη απφ ην παθέην πνπ αγφξαζε, ν Πειάηεο κπνξεί λα απμήζεη ηνλ
αξηζκφ πξάμεσλ πξνεπηζθφπεζεο ή αλνίγκαηνο πνπ δηθαηνχηαη αγνξάδνληαο ην IBM Silverpop
Email Insights Additional Email Preview ή ην IBM Silverpop Email Insights Additional 100 Thousand
Email Opens, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
ηδ.

IBM Silverpop Mobile Engage
Παξέρεη ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηηο εθαξκνγέο smartphone ηνπ θαη
απνζηνιήο εηδνπνηήζεσλ πξνψζεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, εθαξκνγψλ ζε
ζπζθεπέο iPhone, iPad θαη Android). Ζ ιεηηνπξγία απηή πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο
εμαηνκηθεπκέλσλ εηδνπνηήζεσλ πξνψζεζεο κε ελέξγεηεο πνπ νξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηελ
εθαξκνγή smartphone ηνπ Πειάηε. Παξέρεηαη έλα SDK πνπ επηηξέπεη ζηελ εθαξκνγή λα
απνζηέιιεη εηδνπνηήζεηο πξνψζεζεο, λα θαηαρσξήζεη ηε ζπζθεπή θαη λα απνζηέιιεη ζπκβάληα ζην
Silverpop.

2.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Απηή ε Υπεξεζία Cloud ζπκκνξθψλεηαη 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 πξφζζεηνπο φξνπο
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. Τπρφλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δελ
ζα ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud.
Απηή ε Υπεξεζία Cloud είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Αξρψλ Safe Harbor ΖΠΑ-ΔΔ.
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Τν IBM Silverpop Social Sign-In ελζσκαηψλεη ή βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία ηξίησλ πνπ παξέρεηαη απφ ηε
Janrain. Μπνξείηε λα εμεηάζεηε ηελ θαηάζηαζε πηζηνπνίεζεο Safe Harbor ηεο Janrain ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.export.gov/safeharbor/.
Τν IBM Silverpop CRM Integration with Scribe ελζσκαηψλεη ή βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία ηξίησλ πνπ
παξέρεηαη απφ ηε Scribe. Μπνξείηε λα εμεηάζεηε ηελ θαηάζηαζε πηζηνπνίεζεο Safe Harbor ηεο Scribe
ζηελ ηζηνζειίδα http://www.export.gov/safeharbor/.

3.

Σύκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud, φπσο θαζνξίδεηαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο. Ζ Σχκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγχεζε. Ζ Σχκβαζε SLA είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνλ Πειάηε θαη ηζρχεη κφλν γηα ηε ρξήζε ζε
πεξηβάιινληα παξαγσγήο.

3.1

Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο
Ο Πειάηεο πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα Κξηζηκφηεηαο 1 ζην Help Desk
ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο 24 σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξψηε θνξά
φηη πξνέθπςε έλα ζπκβάλ πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε δηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο
πξέπεη εχινγα λα βνεζά ηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Μηα αμίσζε βάζεη δειηίνπ ππνζηήξημεο γηα ηε κε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο κηαο Σχκβαζεο SLA
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνχ κήλα. Ζ
απνδεκίσζε γηα κηα έγθπξε αμίσζε κε αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο κηαο Σχκβαζεο SLA ζα ζπλίζηαηαη
ζε κηα πίζησζε έλαληη ελφο κειινληηθνχ ηηκνινγίνπ γηα ηελ Υπεξεζία Cloud ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν δελ ήηαλ δηαζέζηκε ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ζην
ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο Υπεξεζίαο Cloud ("Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο"). Ο Φξφλνο Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλαθέξεη ην ζπκβάλ έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ απνθαζίζηαηαη ε Υπεξεζία Cloud θαη δελ πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα
πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο, αηηίεο πέξαλ απφ ηνλ
έιεγρν ηεο IBM, πξνβιήκαηα κε ην πεξηερφκελν ή ηελ ηερλνινγία, ην ζρεδηαζκφ ή ηηο νδεγίεο ηνπ Πειάηε
ή ηξίησλ, κε ππνζηεξηδφκελεο δηαηάμεηο ζπζηεκάησλ θαη πιαηθνξκψλ ή άιια ζθάικαηα ηνπ Πειάηε, ή
πξνθιεζέληα απφ ηνλ Πειάηε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ή δνθηκέο αζθάιεηαο ηνπ Πειάηε. Ζ IBM ζα παξέρεη
ηελ πςειφηεξε ηζρχνπζα απνδεκίσζε κε βάζε ηε ζσξεπηηθή δηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ
παξέρεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ζπκβαηηθφ κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ελ
δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud.

3.2

Δπίπεδα Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Γηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβαηηθνχ κήλα
Γηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα

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

99% – 99,949%

2%

98% – 98,999%

5%

97% – 97,999%

10%

Φακειφηεξν απφ 97,000%

20%

* Δάλ ε Υπεξεζία Cloud απνθηήζεθε απφ έλαλ Δκπνξηθφ Σπλεξγάηε ηεο IBM, ε κεληαία ρξέσζε
ζπλδξνκήο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή θαηαιφγνπ ηεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ην ζπκβαηηθφ
κήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν αμίσζεο, κε έθπησζε 50%. Ζ IBM ζα πξνβαίλεη ζε κηα άκεζε επηζηξνθή
ρξεκάησλ ζηνλ Πειάηε.
Ζ Γηαζεζηκφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ιεπηψλ
ζε έλα ζπκβαηηθφ κήλα, κείνλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ κήλα, δηαηξνχκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην ζπκβαηηθφ κήλα.

i126-6768-04 (06/2015)

Σειίδα 5 απφ 13

Παξάδεηγκα: Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 50 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα
Σχλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
Σπκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 50 ιεπηά Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 43.150 ιεπηά
__________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα 98,884%
δηαζεζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ κήλα

Σπλνιηθή δηάξθεηα Σπκβαηηθνχ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud θαη ην Λνγηζκηθφ Δλεξγνπνίεζεο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο. Ζ ελ ιφγσ ηερληθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη
ζηελ Υπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Τερληθή Υπνζηήξημε, ηνπο νξηζκνχο ησλ βαζκψλ
Κξηζηκφηεηαο, θαζψο θαη δηαζπλδέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ ππνζηήξημεο γηα ην IBM Silverpop
Engage είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα: http://www.ibm.com/software/info/silverpop/support/.

5.

Γηθαηώκαηα θαη Τηκνιόγεζε

5.1

Μεηξηθά Σπζηήκαηα Φξέωζεο
Ζ Υπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Πξόζβαζε (Access) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία
Cloud. Μηα Πξφζβαζε είλαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο πξέπεη λα
απνθηήζεη έλα κφλν δηθαίσκα Πξφζβαζεο γηα ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

β.

Πξνζπειάζηκε Σπζθεπή (Addressable Device) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Πξνζπειάζηκε Σπζθεπή είλαη κηα ζπζθεπή ζηελ νπνία έρεη
εγθαηαζηαζεί κηα εθαξκνγή ε νπνία είλαη πξνζπειάζηκε απφ ηελ Υπεξεζία Cloud. Κάζε
εγθαηάζηαζε εθαξκνγήο πνπ είλαη πξνζπειάζηκε απφ ηελ Υπεξεζία Cloud κεηξάηαη σο ρσξηζηή
Πξνζπειάζηκε Σπζθεπή. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνχ
Πξνζπειάζηκσλ Σπζθεπψλ πνπ αλαθέξνληαη απφ ηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ
Πειάηε.

γ.

Πεξίπηωζε Φξήζεο Δθαξκνγήο (Application Instance) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο
νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Απαηηείηαη έλα δηθαίσκα Πεξίπησζεο Φξήζεο
Δθαξκνγήο γηα θάζε πεξίπησζε ρξήζεο κηαο Δθαξκνγήο πνπ ζπλδέεηαη ζηελ Υπεξεζία Cloud. Αλ
κηα Δθαξκνγή απνηειείηαη απφ πνιιαπιά ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα θαζέλα απφ ηα νπνία εμππεξεηεί
δηαθνξεηηθφ ζθνπφ ή/θαη δηαθνξεηηθή βάζε ρξεζηψλ θαη κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζηελ Υπεξεζία Cloud
ή ε δηαρείξηζή ηνπ λα γίλεηαη απφ ηελ Υπεξεζία Cloud, ηφηε θάζε ηέηνην ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ζεσξείηαη
μερσξηζηή Δθαξκνγή. Δπηπιένλ, ηα πεξηβάιινληα δνθηκήο, αλάπηπμεο, ζηαδηαθήο εθαξκνγήο θαη
παξαγσγήο γηα κηα Δθαξκνγή ζεσξνχληαη ρσξηζηέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη γηα
θάζε έλα απφ ηα πεξηβάιινληα απηά πξέπεη λα απνθηεζεί δηθαίσκα ρξήζεο. Αλ ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξηπηψζεηο ρξήζεο κηαο Δθαξκνγήο ζην ίδην πεξηβάιινλ, ηφηε θάζε κία
απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζεσξείηαη ρσξηζηή πεξίπησζε ρξήζεο ηεο Δθαξκνγήο γηα ηελ νπνία
πξέπεη λα απνθηεζεί δηθαίσκα ρξήζεο. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή Γηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε
ηνπ αξηζκνχ ησλ Πεξηπηψζεσλ Φξήζεο Δθαξκνγήο πνπ ζπλδένληαη ζηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν
Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
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5.2

δ.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Φξήζηεο (Authorized User) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά
δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα θάζε κνλαδηθφ Δμνπζηνδνηεκέλν Φξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα
πξφζβαζεο ζηελ Υπεξεζία Cloud κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ
ελφο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελφο εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνχ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Φξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξφζβαζεο
ζηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

ε.

Χεθηαθό Μήλπκα (Digital Message) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα
απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Χεθηαθφ Μήλπκα είλαη κηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ηελ νπνία
δηαρεηξίδεηαη ή επεμεξγάδεηαη ε Υπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Χεθηαθψλ Μελπκάησλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηεο
Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

ζη.

Γέζκεπζε (Engagement) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Υπεξεζία Cloud. Μηα Γέζκεπζε απνηειείηαη απφ επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Υπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ηελ
θάιπςε θάζε Γέζκεπζεο.

δ.

Σπκβάλ (Event) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud.
Τα δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ βαζίδνληαη ζηνλ αξηζκφ εκθαλίζεσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Τα δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ αθνξνχλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε Υπεξεζία Cloud θαη δελ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή, αιιαγή ή ζπλάζξνηζε δηθαησκάησλ
επί ελφο είδνπο ζπκβάληνο κε άιια δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ θάπνηαο άιιεο Υπεξεζίαο Cloud ή
θάπνηνπ άιινπ είδνπο ζπκβάληνο. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε θάζε
ζπκβάληνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") ή έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

ε.

Πεξίπηωζε Φξήζεο (Instance) - κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Υπεξεζία Cloud. Πεξίπησζε Φξήζεο είλαη ε πξφζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Φξήζεο ηεο
Υπεξεζίαο Cloud πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξφζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

ζ.

Ταπηόηεηα Έγθξηηεο Γηεύζπλζεο (Reputation Identity) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Μηα Ταπηφηεηα Έγθξηηεο Γηεχζπλζεο είλαη έλαο
ζπλδπαζκφο κηαο δηεχζπλζεο IP ή/θαη ελφο νλφκαηνο ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε
ηεο δπλαηφηεηαο παξάδνζεο κελπκάησλ e-mail. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνχ ησλ Ταπηνηήησλ Έγθξηησλ Γηεπζχλζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηνλ Πειάηε
ζηελ Υπεξεζία Cloud.

η.

Φηιηάδα Δγγξαθώλ Βάζεο Γεδνκέλωλ (Thousand Database Record) – κηα κνλάδα κέηξεζεο
βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Μηα Δγγξαθή Βάζεο Γεδνκέλσλ είλαη κηα
ζπιινγή πεδίσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα κεκνλσκέλε νληφηεηα θαη είλαη
πξνζβάζηκε σο εληαία κνλάδα. Κάζε δηθαίσκα Φηιηάδαο Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ αληηζηνηρεί
ζε Φίιηεο Δγγξαθέο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα Φηιηάδαο
Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ
πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα επεμεξγαζία απφ ηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φξεώζεηο Πξνεηνηκαζίαο θαη Φξεώζεηο Καη' Απαίηεζε Δπηινγώλ
Οη ρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο ζα θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Ζ IBM ζα επηβάιεη κηα ρξέσζε
πξνεηνηκαζίαο θαηά ηελ αξρηθή παξνρή ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο. Τπρφλ Καη' Απαίηεζε Δπηινγέο
(On-Demand Options) ζα ηηκνινγνχληαη ζην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ν Πειάηεο αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ
θαη' απαίηεζε επηινγή έλαληη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
α.

IBM Silverpop Additional Domain Setup and IBM Silverpop Additional Domain On Demand Setup
Απηή ε ππεξεζία ελεκεξψλεη ην πεξηβάιινλ ηεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ηε ρξήζε κηαο πξφζζεηεο
Ταπηφηεηαο Έγθξηηεο Γηεχζπλζεο επηπιένλ ηεο πνζφηεηαο πνπ παξέρεηαη κε ην IBM Silverpop
Engage.
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β.

IBM Silverpop CRM Integration Setup
Απηή ε ππεξεζία ελεκεξψλεη ην πεξηβάιινλ ηεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ηελ ελνπνίεζε κίαο
ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ρξήζεο ζπζηήκαηνο CRM κε κία βάζε δεδνκέλσλ Silverpop Engage.

γ.

IBM Silverpop Additional Environment Setup and IBM Silverpop Additional Environment On
Demand Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ζηνλ Πειάηε έλαλ πξφζζεην νξγαληζκφ Silverpop Engage (έλα
αλεμάξηεην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζην Engage ζπλήζσο γηα ηελ πξνζζήθε κηαο εηαηξείαο
ή ελφο ηνκέα).

δ.

IBM Silverpop Instructor Led Training (Webinar / IBM Facility) Setup θαη IBM Silverpop Instructor
Led Training (Webinar / IBM Facility) On Demand Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη κία εκέξα εθπαίδεπζεο ζην Silverpop Engage. Κάζε εκέξα πεξηιακβάλεη
έσο νθηψ ψξεο δηδαζθαιίαο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεξηθψλ κηθξψλ
δηαιεηκκάησλ θαη ελφο κεζεκεξηαθνχ δηαιείκκαηνο δηάξθεηαο κίαο ψξαο). Τν πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα θαιχπηεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ
ηνλ Πειάηε. Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη κε ηε κνξθή δηαδηθηπαθνχ ζεκηλαξίνπ (webinar) ή ζε έλα
εγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ θέληξν ηεο IBM.

ε.

IBM Silverpop Fast Start Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 15 ψξεο εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξντφληνο γηα
ηελ εμνηθείσζε ηνπ Πειάηε κε ην Silverpop Engage. Ζ ππεξεζία ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο
πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπζθέςεσλ γηα ηελ παξνρή αλαιπηηθήο
θαζνδήγεζεο γηα ηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε ζε δηάθνξα δεηήκαηα φπσο: παξνρή
ππεξεζίαο, πξνζαξκνγή παξακέηξσλ παξάδνζεο/ζηαδηαθή αχμεζε απνζηειιφκελσλ κελπκάησλ,
αξρηθή θφξησζε δεδνκέλσλ, αξρηθέο απνζηνιέο email, ρξήζε έηνηκσλ αλαθνξψλ θαη
ελεξγνπνίεζε ζχλζεησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Silverpop Engage γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ
ηνπ Πειάηε. Οη ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζηηο πξψηεο 90 εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία αξρηθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο Silverpop.

ζη.

IBM Silverpop Fast Start Enterprise Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 30 ψξεο εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξντφληνο γηα
ηελ εμνηθείσζε ηνπ Πειάηε κε ην Silverpop Engage. Ζ ππεξεζία ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο
πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπζθέςεσλ γηα ηελ παξνρή αλαιπηηθήο
θαζνδήγεζεο γηα ηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε ζε δηάθνξα δεηήκαηα φπσο: παξνρή
ππεξεζίαο, πξνζαξκνγή παξακέηξσλ παξάδνζεο/ζηαδηαθή αχμεζε απνζηειιφκελσλ κελπκάησλ,
αξρηθή θφξησζε δεδνκέλσλ, αξρηθέο απνζηνιέο email, ρξήζε έηνηκσλ αλαθνξψλ θαη
ελεξγνπνίεζε ζχλζεησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Silverpop Engage γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ
ηνπ Πειάηε. Οη ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζηηο πξψηεο 90 εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία αξρηθήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο Silverpop.

δ.

IBM Silverpop Customer Enablement Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 300 ψξεο εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξντφληνο,
ηερληθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη θαζνδήγεζεο γηα ηελ ελδεδεηγκέλε
ρξήζε ηεο ιχζεο IBM Silverpop Engage. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηή ηελ
ππεξεζία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, ηελ
αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ έξγνπ θαη ελφο ζρεδίνπ πφξσλ, ηε ζπδήηεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ, ην
ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελνπνίεζεο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ,
αλάινγα κε ηε ζπκθσλία πνπ ζα ππάξμεη κε ηνλ Πειάηε. Απηή ε ππεξεζία παξέρεη 50 επηπιένλ
ψξεο εμ απνζηάζεσο εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε (π.ρ. εηζαγσγή ιηζηψλ
θαη αιιεινγξαθίαο, δηαρείξηζε θαηάηκεζεο, δεκηνπξγία κνληέισλ βαζκνιφγεζεο,
πξνεηνηκαζία/ξχζκηζε πφξσλ, πινπνίεζε εθζηξαηεηψλ, δεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη άιιεο
ζρεηηδφκελεο κε ην πξντφλ δξαζηεξηφηεηεο). Ο ηππηθφο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ Silverpop γηα ππφ
δηαρείξηζε ππεξεζίεο είλαη 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηππηθά κεκνλσκέλα ζπκβάληα αιιεινγξαθίαο.
Γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ν απαηηνχκελνο θχθινο παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο.
Απηή ε ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο.
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ε.

IBM Silverpop Managed Enablement Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 150 ψξεο εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξντφληνο,
ηερληθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη θαζνδήγεζεο γηα ηελ ελδεδεηγκέλε
ρξήζε ηνπ IBM Silverpop Engage. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηή ηελ ππεξεζία
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, ηελ αλάπηπμε ελφο
ζρεδίνπ έξγνπ θαη ελφο ζρεδίνπ πφξσλ, ηε ζπδήηεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ελνπνίεζεο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηε
ζπκθσλία πνπ ζα ππάξμεη κε ηνλ Πειάηε. Απηή ε ππεξεζία παξέρεη 250 επηπιένλ ψξεο εμ
απνζηάζεσο εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε (π.ρ. εηζαγσγή ιηζηψλ θαη
αιιεινγξαθίαο, δηαρείξηζε θαηάηκεζεο, δεκηνπξγία κνληέισλ βαζκνιφγεζεο,
πξνεηνηκαζία/ξχζκηζε πφξσλ, πινπνίεζε εθζηξαηεηψλ, δεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη άιιεο
ζρεηηδφκελεο κε ην πξντφλ δξαζηεξηφηεηεο). Ο ηππηθφο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ Silverpop γηα ππφ
δηαρείξηζε ππεξεζίεο είλαη 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηππηθά κεκνλσκέλα ζπκβάληα αιιεινγξαθίαο.
Γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ν απαηηνχκελνο θχθινο παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο.
Απηή ε ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο.

ζ.

IBM Silverpop Product Consulting – Bronze Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 75 ψξεο εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξντφληνο,
ηερληθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη θαζνδήγεζεο γηα ηελ ελδεδεηγκέλε
ρξήζε ηνπ IBM Silverpop Engage. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηή ηελ ππεξεζία
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, ηελ αλάπηπμε ελφο
ζρεδίνπ έξγνπ θαη ελφο ζρεδίνπ πφξσλ, ηε ζπδήηεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ελνπνίεζεο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηε
ζπκθσλία πνπ ζα ππάξμεη κε ηνλ Πειάηε. Απηή ε ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 6 κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο.

η.

IBM Silverpop Product Consulting – Silver Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 175 ψξεο εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξντφληνο,
ηερληθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη θαζνδήγεζεο γηα ηελ ελδεδεηγκέλε
ρξήζε ηνπ IBM Silverpop Engage. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηή ηελ ππεξεζία
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, ηελ αλάπηπμε ελφο
ζρεδίνπ έξγνπ θαη ελφο ζρεδίνπ πφξσλ, ηε ζπδήηεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ελνπνίεζεο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηε
ζπκθσλία πνπ ζα ππάξμεη κε ηνλ Πειάηε. Απηή ε ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 12 κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο.

ηα.

IBM Silverpop Product Consulting – Gold Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 300 ψξεο εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξντφληνο,
ηερληθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη θαζνδήγεζεο γηα ηελ ελδεδεηγκέλε
ρξήζε ηνπ Silverpop Engage. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηή ηελ ππεξεζία κπνξεί
λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρηθή δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ
έξγνπ θαη ελφο ζρεδίνπ πφξσλ, ηε ζπδήηεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ελνπνίεζεο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηε
ζπκθσλία πνπ ζα ππάξμεη κε ηνλ Πειάηε. Απηή ε ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 12 κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο.

ηβ.

IBM Silverpop Managed Services – Bronze Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 50 ψξεο εμ απνζηάζεσο εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Πειάηε (π.ρ. εηζαγσγή ιηζηψλ θαη αιιεινγξαθίαο, δηαρείξηζε θαηάηκεζεο, δεκηνπξγία
κνληέισλ βαζκνιφγεζεο, πξνεηνηκαζία/ξχζκηζε πφξσλ, πινπνίεζε εθζηξαηεηψλ, δεκηνπξγία
αλαθνξψλ θαη άιιεο ζρεηηδφκελεο κε ην πξντφλ δξαζηεξηφηεηεο). Ο ηππηθφο ρξφλνο νινθιήξσζεο
ηνπ Silverpop γηα ππφ δηαρείξηζε ππεξεζίεο είλαη 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηππηθά κεκνλσκέλα
ζπκβάληα αιιεινγξαθίαο. Γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ν απαηηνχκελνο θχθινο παξαγσγήο
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο. Απηή ε ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 6 κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία αγνξάο.
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ηγ.

IBM Silverpop Managed Services – Silver Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 150 ψξεο εμ απνζηάζεσο εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Πειάηε (π.ρ. εηζαγσγή ιηζηψλ θαη αιιεινγξαθίαο, δηαρείξηζε θαηάηκεζεο, δεκηνπξγία
κνληέισλ βαζκνιφγεζεο, πξνεηνηκαζία/ξχζκηζε πφξσλ, πινπνίεζε εθζηξαηεηψλ, δεκηνπξγία
αλαθνξψλ θαη άιιεο ζρεηηδφκελεο κε ην πξντφλ δξαζηεξηφηεηεο). Ο ηππηθφο ρξφλνο νινθιήξσζεο
ηνπ Silverpop γηα ππφ δηαρείξηζε ππεξεζίεο είλαη 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηππηθά κεκνλσκέλα
ζπκβάληα αιιεινγξαθίαο. Γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ν απαηηνχκελνο θχθινο παξαγσγήο
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο. Απηή ε ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 12 κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία αγνξάο.

ηδ.

IBM Silverpop Managed Services – Gold Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 250 ψξεο εμ απνζηάζεσο εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Πειάηε (π.ρ. εηζαγσγή ιηζηψλ θαη αιιεινγξαθίαο, δηαρείξηζε θαηάηκεζεο, δεκηνπξγία
κνληέισλ βαζκνιφγεζεο, πξνεηνηκαζία/ξχζκηζε πφξσλ, πινπνίεζε εθζηξαηεηψλ, δεκηνπξγία
αλαθνξψλ θαη άιιεο ζρεηηδφκελεο κε ην πξντφλ δξαζηεξηφηεηεο). Ο ηππηθφο ρξφλνο νινθιήξσζεο
ηνπ Silverpop γηα ππφ δηαρείξηζε ππεξεζίεο είλαη 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηππηθά κεκνλσκέλα
ζπκβάληα αιιεινγξαθίαο. Γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ν απαηηνχκελνο θχθινο παξαγσγήο
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο. Απηή ε ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 12 κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία αγνξάο.

ηε.

IBM Silverpop IP Reputation Warm Up Setup and IBM Silverpop IP Reputation Warm Up On
Demand Setup
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 35 ψξεο εμ απνζηάζεσο εθηεινχκελσλ ππεξεζηψλ, ζε δηάζηεκα 30
εκεξψλ, γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ζηαδηαθή θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο κηαο δηεχζπλζεο IP πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην IBM Silverpop Engage. Γηα ην ζθνπφ ηεο αλάπηπμεο ηεο θήκεο, ρξεηάδνληαη
δχν κελχκαηα e-mail ηα νπνία δελ ζα έρνπλ θξίζηκν ραξαθηήξα νχηε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (κε
έηνηκν πεξηερφκελν αιιεινγξαθίαο HTML). Απηή ε ππεξεζία δελ εγγπάηαη ηε ζπκπεξίιεςε ηεο
δηεχζπλζεο IP ζηηο ιίζηεο επηηξεπφκελσλ πξνειεχζεσλ ή ηελ επηηπρή θαζηέξσζή ηεο σο
πξνέιεπζεο καδηθήο αιιεινγξαθίαο, θαζψο ε επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ εμαξηάηαη απφ έλα
πιήζνο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ.

ηζη.

IBM Silverpop Engage Mobile – Onboarding and Implementation Advisory Services
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 15 ψξεο εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξντφληνο θαη
πεξηιακβάλεη ηα εμήο: παξνρή ινγαξηαζκψλ γηα ρξήζηεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ, εθπαίδεπζε
ζηειερψλ κάξθεηηλγθ ζηε ρξήζε ιεηηνπξγηψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, εθπαίδεπζε ππεπζχλσλ
αλάπηπμεο δηάξθεηαο 1 ψξαο ζε ζέκαηα πινπνίεζεο, ζπλεδξία εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ γηα ην
πξντφλ κέζσ email ή ηειεθψλνπ ή κε ηε δηεμαγσγή ζχζθεςεο. Απηή ε ππεξεζία πξέπεη λα
θαηαλαισζεί εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο.

ηδ.

IBM Silverpop Engage Mobile – Onboarding and Implementation Standard Services
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηνλ αθφινπζν ζπλδπαζκφ: έσο 20 ψξεο εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ
e-mail ή ηειεθψλνπ, αξρηθφ θχθιν δνθηκψλ απνδνρήο πινπνίεζεο εηδνπνηήζεσλ πξνψζεζεο
(push notifications) ζε νπνηεζδήπνηε δχν εγγελείο εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ
εηδνπνηήζεσλ Android ή iOS, παξνρή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κέγηζηεο δηάξθεηαο κίαο ψξαο
ζε ζηειέρε κάξθεηηλγθ γηα ηελ θνλζφια θαη ζε πξνγξακκαηηζηέο γηα ζέκαηα πινπνίεζεο. Απηή ε
ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο.

ηε.

IBM Silverpop Engage Mobile – Onboarding and Implementation Standard Plus Services
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηνλ αθφινπζν ζπλδπαζκφ: έσο 30 ψξεο εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ
e-mail ή ηειεθψλνπ, πξναηξεηηθέο εβδνκαδηαίεο ζπζθέςεηο δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ, αξρηθφ θχθιν
δνθηκψλ απνδνρήο πινπνίεζεο εηδνπνηήζεσλ πξνψζεζεο (push notifications) ζε νπνηεζδήπνηε
ηέζζεξηο εγγελείο εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ εηδνπνηήζεσλ Android ή iOS, παξνρή
ππεξεζηψλ δηάξθεηαο έσο δχν σξψλ ζηνλ νξηζκφ ζηξαηεγηθήο εθζηξαηεηψλ εηδνπνηήζεσλ
πξνψζεζεο, θαη έσο κία ψξα ππνζηήξημεο ελνπνίεζεο ινγηζκηθνχ γηα ηελ ελνπνίεζε κε ινγηζκηθφ
ηεο IBM ή ηξίηνπ πξνκεζεπηή πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ην IBM Silverpop Engage Mobile. Απηή ε
ππεξεζία πξέπεη λα θαηαλαισζεί εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο.

5.3

Φξέωζε γηα κε Πιήξε Μήλα
Σην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.
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5.4

Φξεώζεηο Υπέξβαζεο
Αλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο ππεξβαίλεη ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο, ν Πειάηεο ζα ρξεψλεηαη γηα ηελ
ππέξβαζε, φπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
Γηα κηα Υπεξεζία Cloud γηα ηελ νπνία ηζρχεη έλα κεηξηθφ ζχζηεκα ρξέσζεο βάζεη Χεθηαθψλ Μελπκάησλ,
ε IBM ζα ηηκνινγεί ηνλ Πειάηε κε βάζε ηελ επηιεγκέλε ζπρλφηεηα ηηκνιφγεζεο γηα ηα δηθαηψκαηα επί
Χεθηαθψλ Μελπκάησλ πνπ έρεη παξαγγείιεη ν Πειάηεο. Θα κεηξάηαη ε πξαγκαηηθή ρξήζε θαη ζα
επηβάιινληαη ρξεψζεηο ππέξβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε πξαγκαηηθή ρξήζε κελπκάησλ ππεξβαίλεη ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ κελπκάησλ πνπ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο ζσξεπηηθά γηα 12 ην πνιχ
κεληαίεο πεξηφδνπο κέηξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο.
Ο Πειάηεο ζα ηηκνινγείηαη αλαδξνκηθά ζε κεληαία βάζε γηα ηπρφλ ρξεψζεηο ππέξβαζεο, έλαληη ηεο
ρξέσζεο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο, αθνχ ζπκπιεξσζεί ην ζπλνιηθφ
άζξνηζκα ησλ κελπκάησλ. Οη ελ ιφγσ ρξεψζεηο ππέξβαζεο θαζίζηαληαη νθεηιφκελεο επηπιένλ ηεο
βαζηθήο κεληαίαο ρξέσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο.
Δάλ ε πεξίνδνο ζπλδξνκήο ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο, ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ δηθαησκάησλ ζα
βαζίδεηαη ζε 12-κελεο πεξηφδνπο κέηξεζεο. Τν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ζα κεδελίδεηαη κεηά ηε ιήμε κηαο 12κελεο πεξηφδνπ κέηξεζεο. Γελ ζα επηβάιινληαη ρξεψζεηο ππέξβαζεο γηα ηηο επφκελεο 12-κελεο
πεξηφδνπο κέηξεζεο έσο φηνπ ε πξαγκαηηθή ρξήζε κελπκάησλ ππεξβεί ην ζπλνιηθφ αξηζκφ πνπ
δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο ζσξεπηηθά γηα ηελ ελ ιφγσ 12-κελε πεξίνδν κέηξεζεο.
Δάλ ε πεξίνδνο ζπλδξνκήο είλαη κηθξφηεξε απφ 12 κήλεο ή εάλ έρνπλ απνκείλεη ιηγφηεξνπο απφ 12 κήλεο
ζε κηα πεξίνδν ζπλδξνκήο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο 12-κελεο πεξηφδνπ κέηξεζεο, ν αξηζκφο ησλ
κεληαίσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζε κηα ζπλδξνκή ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνίζκαηνο ησλ κελπκάησλ πνπ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο.
Γηα ηνπο Πειάηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε πεξηφδσλ εθθίλεζεο (ramp-up periods), ε θάζε πεξίνδνο
αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ε πεξίνδνο ζπλδξνκήο θαη ππφθεηηαη ζηηο ίδηεο βαζηθέο αξρέο.
α.

Παξάδεηγκα 1:
Ο Πειάηεο έρεη κηα 12-κελε Πεξίνδν Σπλδξνκήο θαη έρεη απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα ζηέιλεη έλα
εθαηνκκχξην Χεθηαθά Μελχκαηα θάζε κήλα. Δάλ ν Πειάηεο ζηείιεη πεξηζζφηεξα απφ 12
εθαηνκκχξηα Χεθηαθά Μελχκαηα πξηλ ηε ιήμε ηεο 12-κελεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο, ηφηε ν Πειάηεο
ζα ηηκνινγεζεί ηνλ επφκελν κήλα γηα ηα επηπιένλ κελχκαηα πνπ εζηάιεζαλ θαη ε ρξήζε θαηά ηνπο
επφκελνπο κήλεο ζα ηηκνινγείηαη αλαδξνκηθά έσο ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο.

β.

Παξάδεηγκα 2:
Ο Πειάηεο έρεη κηα 3-εηή Πεξίνδν Σπλδξνκήο θαη έρεη απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα ζηέιλεη έλα
εθαηνκκχξην Χεθηαθά Μελχκαηα θάζε κήλα. Δάλ ν Πειάηεο ζηείιεη πεξηζζφηεξα απφ 12
εθαηνκκχξηα Χεθηαθά Μελχκαηα πξηλ ην ηέινο ηεο πξψηεο 12-κελεο πεξηφδνπ, ν Πειάηεο ζα
ηηκνινγεζεί ηνλ επφκελν κήλα γηα ηα επηπιένλ κελχκαηα πνπ εζηάιεζαλ θαη γηα ε ρξήζε θαηά ηνπο
επφκελνπο κήλεο ζα ηηκνινγείηαη αλαδξνκηθά έσο ην ηέινο ηεο 12-κελεο πεξηφδνπ. Σην ηέινο θάζε
12-κελεο πεξηφδνπ, ε κέηξεζε ρξήζεο ζα κεδελίδεηαη. Δάλ ν Πειάηεο ζηείιεη πεξηζζφηεξα απφ 12
εθαηνκκχξηα Χεθηαθά Μελχκαηα πξηλ ηε ιήμε ηεο επφκελεο 12-κελεο πεξηφδνπ, ν Πειάηεο ζα
ηηκνινγεζεί ηνλ επφκελν κήλα γηα ηα επηπιένλ κελχκαηα πνπ εζηάιεζαλ θαη ε ρξήζε θαηά ηνπο
επφκελνπο κήλεο ζα ηηκνινγείηαη απνινγηζηηθά έσο ην κεδεληζκφ ηεο κέηξεζεο ρξήζεο ή έσο ην
ηέινο ηεο ππφινηπεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο.

6.

Σπλδξνκή ζε Γηαξθείο Υπεξεζίεο

6.1

IBM Silverpop Essentials Ongoing Standard Services
Απηή ε ππεξεζία πξννξίδεηαη γηα απηνεμππεξεηνχκελνπο Πειάηεο ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ή ζηελ
αγνξά mid-market πνπ επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ έλα ζηαζεξφ ζχλνιν βαζηθψλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ. Ζ
πξνζθνξά είλαη έλα 12-κελν πξφγξακκα πνπ εθηειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ ζχκβνπιν ηεο IBM
Silverpop. Γελ πξννξίδεηαη γηα εξγαζίεο ζην πιαίζην ελφο έξγνπ, αιιά γηα δηαξθή δνκεκέλε θαζνδήγεζε
παξερφκελε απφ έλαλ ζχκβνπιν ηεο IBM Silverpop. Ζ ππεξεζία δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 4 ψξεο αλά κήλα.

6.2

IBM Silverpop Essentials Ongoing Premium Services
Απηή ππεξεζία πξννξίδεηαη γηα απηνεμππεξεηνχκελνπο Πειάηεο ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ή ζηελ
αγνξά mid-market πνπ επηζπκνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο ζην κάξθεηηλγθ
κέζσ email. Ζ πξνζθνξά είλαη έλα 12-κελν πξφγξακκα πνπ εθηειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ ζχκβνπιν
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ηεο IBM Silverpop. Γελ πξννξίδεηαη γηα εξγαζίεο ζην πιαίζην ελφο έξγνπ, αιιά γηα δηαξθή δνκεκέλε
θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε παξερφκελε απφ έλαλ ζχκβνπιν ηεο IBM Silverpop. Ζ ππεξεζία δελ ζα
ππεξβαίλεη ηηο 7 ψξεο αλά κήλα.

6.3

IBM Silverpop Partner Ongoing Services
Απηή ε ππεξεζία ζα παξαδίδεηαη απφ έλαλ ζχκβνπιν ηεο IBM Silverpop γηα ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαηψλ.
Ο ζθνπφο απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε παξνρή θαζνδήγεζεο γηα ην πξντφλ πνπ ζα επηηαρχλεη ηελ
πηνζέηεζε δπλαηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ απηνκαηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ. Απηή ε πξνζθνξά
είλαη έλα 12-κελν πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλνκή σξψλ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε
ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη ζε έξγα ηνπ Πειάηε. Γελ πξννξίδεηαη γηα εξγαζίεο ζην πιαίζην ελφο έξγνπ,
αιιά γηα δηαξθή δνκεκέλε θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε παξερφκελε απφ έλαλ ζχκβνπιν ηεο IBM
Silverpop. Ζ ππεξεζία δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 12 ψξεο αλά έηνο.

6.4

IBM Silverpop Engage Mobile – Ongoing Advisory Services
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη έσο 15 ψξεο (ζπλνιηθά αλά έηνο) εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ email ή
ηειεθψλνπ.

6.5

IBM Silverpop Engage Mobile – Ongoing Standard Services
Απηή ππεξεζία παξέρεη ηνλ αθφινπζν ζπλδπαζκφ: έσο 30 ψξεο (ζπλνιηθά αλά έηνο)
εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ email ή ηειεθψλνπ, έσο δχν θχθινπο δνθηκψλ απνδνρήο πινπνίεζεο
εηδνπνηήζεσλ πξνψζεζεο (push notifications) αλά έηνο, έσο 5 ψξεο θαζνδήγεζεο (ζπλνιηθά αλά έηνο)
γηα ηε ρξήζε ηεο θνλζφιαο θαη ηε γεληθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο.

6.6

IBM Silverpop Engage Mobile – Ongoing Standard Plus Services
Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηνλ αθφινπζν ζπλδπαζκφ: έσο 40 ψξεο (ζπλνιηθά αλά έηνο)
εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ κέζσ email ή ηειεθψλνπ, έσο ηέζζεξηο θχθινπο δνθηκψλ απνδνρήο
πινπνίεζεο εηδνπνηήζεσλ πξνψζεζεο (push notifications) αλά έηνο, πξνηεξαηφηεηα απφθξηζεο ζε
αηηήκαηα ππνζηήξημεο, έσο δχν ψξεο (ζπλνιηθά αλά έηνο) ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα
δξαζηεξηφηεηεο seasonal marketing, θαζνδήγεζε κέγηζηεο δηάξθεηαο 10 σξψλ (ζπλνιηθά αλά έηνο) γηα ηε
ρξήζε ηεο θνλζφιαο θαη ηε γεληθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο, πξναηξεηηθέο εβδνκαδηαίεο ζπζθέςεηο
δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ γηα ηελ εμέηαζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θχξηνπο δείθηεο απφδνζεο (KPI)
θαη ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο εθαξκνγψλ/ππεξεζηψλ εηδνπνηήζεσλ
πξνψζεζεο.

7.

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Δπηινγέο Αλαλέωζεο
Ζ πεξίνδνο ηζρχνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε φηη
έρεη πξφζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο. Σηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Υπεξεζία Cloud αλαλεψλεηαη απηφκαηα ή δηαθφπηεηαη ζην ηέινο ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο.
Σε πεξίπησζε απηφκαηεο αλαλέσζεο, εθηφο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, ε Υπεξεζία Cloud ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.

8.

Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο
Απηή ε Υπεξεζία Cloud πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο, ην νπνίν επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη
κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud απφ ηνλ Πειάηε θαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

9.

Γεληθέο Γηαηάμεηο

9.1

Δηδνπνίεζε θαη Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Φαξαθηήξα
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί: (i) λα παξέρεη κηα ζαθή θαη επδηάθξηηε δηαζχλδεζε (link) πξνο ηνπο φξνπο ρξήζεο
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Πειάηε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο δηαζχλδεζεο πξνο ηηο πξαθηηθέο ζπιινγήο θαη ρξήζεο δεδνκέλσλ ηεο IBM
(http://www.ibm.com/software/marketing-solutions/privacy/index.html) θαη ηνπ Πειάηε, (ii) λα παξέρεη
εηδνπνίεζε φηη ηνπνζεηνχληαη cookies θαη αξρεία ηχπνπ clear gif/web beacon ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ
επηζθέπηε απφ ηελ IBM γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, καδί κε κηα εμήγεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο ρξήζεο ηεο
ελ ιφγσ ηερλνινγίαο, θαη (iii) ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν, λα απνθηά ηε ζπλαίλεζε ησλ
επηζθεπηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε cookies θαη αξρείσλ ηχπνπ clear gif/web beacon
απφ ηνλ Πειάηε ή ηελ IBM γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε ζηηο ζπζθεπέο ησλ ελ ιφγσ επηζθεπηψλ.
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Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ησλ Υπεξεζηψλ Cloud, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ
Πειάηε (ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Υπεξεζηψλ Cloud, κέζσ
ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε IBM ζπγθεληξψλεη
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Υπεξεζηψλ Cloud κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο γεληθήο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ
Πειάηε. Ο Πειάηεο επηβεβαηψλεη φηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε
πξνθεηκέλνπ ε IBM λα πξνβεί ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ
ζθνπφ εληφο ηεο IBM, άιισλ εηαηξεηψλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε
δξαζηεξηνπνηνχκαζηε επηρεηξεκαηηθά, ζπκκνξθνχκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Ζ IBM ζα
αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη ππεξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ
πξφζβαζε, ελεκέξσζε, δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
ηνπο.

9.2

Λίζηεο Γηαλνκήο
Ο Πειάηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί κε ηελ Υπεξεζία Cloud ιίζηεο δηαλνκήο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξφζσπα
πνπ δελ έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ ιίζηεο κε ζθνπφ ηε
ιήςε κελπκάησλ εηδηθά απφ ηνλ Πειάηε, εθηφο αλ ν Πειάηεο έρεη κηα ππάξρνπζα επαγγεικαηηθή ή
πξνζσπηθή ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ πξφζσπα. Ζ ρξήζε ιηζηψλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε
ρξήζε πξαθηηθψλ κάξθεηηλγθ ζπλεξγαηψλ (affiliate marketing) απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Ο Πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ έγθπξν κεραληζκφ εμαίξεζεο ζε
θάζε κήλπκα.

9.3

Απαγόξεπζε Μεηαπώιεζεο
Ο Πειάηεο δελ ζα πξνβεί ζηε κεηαπψιεζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud νχηε ζα παξέρεη ζε ηξίηνπο (εθηφο απφ
ηνπο ππαιιήινπο ή ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε) δηθαίσκα
πξφζβαζεο ζηελ Υπεξεζία Cloud ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο IBM.

9.4

Γηαηήξεζε Γεδνκέλωλ
Τα ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηελ Υπεξεζία Cloud ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Υπεξεζία
Cloud σο εμήο: Μελχκαηα e-mail θαη πεξηερφκελν, κε ρξεζηκνπνηεκέλεο ή αλελεξγέο βάζεηο δεδνκέλσλ
θαη πξφηππα – 450 εκέξεο / Πιεξνθνξίεο παξαθνινχζεζεο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα γλσζηνχο
επηζθέπηεο – 180 εκέξεο / Πιεξνθνξίεο παξαθνινχζεζεο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα αλψλπκνπο
επηζθέπηεο - 30 εκέξεο / Γεδνκέλα Universal Behaviors – 180 εκέξεο ("Πεξίνδνο Γηαηήξεζεο
Γεδνκέλσλ"). Απηά ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ κπνξεί λα αθαηξεζνχλ απφ ην δίθηπν θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο
IBM κεηά ηελ πάξνδν ηεο Πεξηφδνπ Γηαηήξεζεο Γεδνκέλσλ, θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε IBM κπνξεί λα
θαηαζηξέςεη φια ηα αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ
ηνπ Πειάηε κεηά ηελ πάξνδν 30 εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία ή ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Ηζρχνο. Ο Πειάηεο
ζα ηεξεί εθεδξηθά αληίγξαθα γηα φιν ην πεξηερφκελν πνπ παξέρεηαη γηα ρξήζε κε ηελ Υπεξεζία Cloud.

9.5

Δηδνπνηήζεηο γηα Κώδηθα Τξίηωλ
Ζ Υπεξεζία Cloud πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν ινγηζκηθφ ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
θαθνπξναίξεηνπο ζθνπνχο: janrain4j_1.1.0, JSON, JSON-lib-2.3, JDK15, flexjson θαη packtag.

Σεκαληηθό: Ζ παξνχζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηψλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηψλ ζηελ αγγιηθή απφ ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κφλν γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ
αγγιηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθφ θείκελν ππεξηζρχεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
δελ έρεηε πξφζβαζε ζην αγγιηθφ θείκελν, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθφ εθπξφζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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