Σύμβαζη Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
Πεπιγπαθή Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
IBM Security AppScan Mobile Analyzer
Ακολοςθεί η Πεπιγπαθή Υπηπεζιών για ηην Παπαγγελία ζαρ:

1.

Υπηπεζία Cloud
Η πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη νη επηινγέο γηα ηηο νπνίεο απνθηήζαηε
δηθαίσκα ρξήζεο πξνζδηνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Τν Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα
απνηειείηαη από ηελ παξερόκελε Πξνζθνξά Τηκήο θαη ηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement "PoE"), ζηελ νπνία επηβεβαηώλνληαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ε πεξίνδνο ηζρύνο ησλ Υπεξεζηώλ Cloud.
Η ηηκνιόγεζε ζα μεθηλήζεη κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξνρήο ησλ Υπεξεζηώλ Cloud.

1.1

IBM Security AppScan Mobile Analyzer
Απηή ε ππεξεζία εληνπίδεη δεηήκαηα αζθάιεηαο ζηνλ θώδηθα εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο κε
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android. Δπηηξέπεη ζε έλαλ πξνγξακκαηηζηή λα εθηειέζεη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ
(scan) γηα ηνλ εληνπηζκό ηξσηώλ ζεκείσλ ζηελ αζθάιεηα κηαο εθαξκνγήο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε
παξνρή ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο. Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ δεκηνπξγείηαη κηα
αλαθνξά αζθάιεηαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξσηά ζεκεία πνπ
εληνπίζηεθαλ, επηζεκαίλνληαη νη δπλεηηθνί θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εθαξκνγήο γηα θνξεηέο
ζπζθεπέο νη νπνίνη απνξξένπλ από ηα ελ ιόγσ ηξσηά ζεκεία, θαη παξέρνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ
επηδηόξζσζή ηνπο.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ

2.1

Πολιηικέρ Αζθάλειαρ
Η IBM δηαζέηεη κηα νκάδα αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ θαη δηαηεξεί επίζεο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο θνηλνπνηνύληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Η IBM
απαηηεί ηελ παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο από ην πξνζσπηθό πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζε θέληξα πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Οη πνιηηηθέο θαη ηα πξόηππα αζθάιεηαο ηεο IBM επαλεμεηάδνληαη θαη αμηνινγνύληαη
ζε εηήζηα βάζε. Τπρόλ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηελ IBM αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε κηα αλαιπηηθή
δηαδηθαζία απόθξηζεο ζε πεξηζηαηηθά.

2.2

Έλεγσορ Ππόζβαζηρ
Η πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε, εάλ είλαη απαξαίηεηε, επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
εθπξνζώπνπο ππνζηήξημεο θαη ζην πξνζσπηθό επηρεηξήζεσλ ηεο IBM ζύκθσλα κε ηηο αξρέο
δηαρσξηζκνύ θαζεθόλησλ. Τν πξνζσπηθό ηεο IBM ηαπηνπνηείηαη κέζσ ηαπηνπνίεζεο δύν παξαγόλησλ
(two-factor authentication) ζε έλα ελδηάκεζν ζύζηεκα δηαρείξηζεο "πύιεο". Όιεο νη ζπλδέζεηο θαηά ηελ
πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ θξππηνγξαθεκέλσλ θαλαιηώλ.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Διαθεζιμόηηηα Υπηπεζιών
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ινγηζκηθό ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ ππόθεηληαη ζηε δηαδηθαζία
δηαρείξηζεο αιιαγώλ ηεο IBM. Οη αιιαγέο ζε θαλόλεο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο (firewall) ππόθεηληαη επίζεο
ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ θαη εμεηάδνληαη από ην πξνζσπηθό αζθάιεηαο ηεο IBM πξηλ ηεζνύλ
ζε εθαξκνγή. Η IBM παξαθνινπζεί ηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ζε 24x7 βάζε.
Γηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηξσηά ζεκεία από εμνπζηνδνηεκέλνπο
δηαρεηξηζηέο θαη ηξίηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη επίιπζε δπλεηηθώλ πεξηπηώζεσλ έθζεζεο
ζπζηεκάησλ ζε θηλδύλνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα. Φξεζηκνπνηνύληαη ζπζηήκαηα εληνπηζκνύ
επηβιαβνύο θώδηθα (αληηκεηώπηζε ηώλ (antivirus), εληνπηζκόο παξαβηάζεσλ, έιεγρνο γηα ηξσηά ζεκεία
θαη απνηξνπή παξαβηάζεσλ) ζε όια ηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Οη ππεξεζίεο ησλ
θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ππνζηεξίδνπλ έλα επξύ θάζκα πξσηνθόιισλ
παξάδνζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ δεκόζησλ δηθηύσλ. Παξαδείγκαηα
απνηεινύλ HTTPS/SFTP/FTPS/S/MIME θαη site-to-site VPN. Τα εθεδξηθά αληίγξαθα δεδνκέλσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα απνζήθεπζε εθηόο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θξππηνγξαθνύληαη πξηλ
από ηε κεηαθνξά ηνπο.
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2.4

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

2.5

Φςζική Αζθάλεια
Η IBM ηεξεί πξόηππα θπζηθήο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο θπζηθήο πξόζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Υπάξρεη κόλν
πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζεκείσλ πξόζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM, ηα νπνία
ειέγρνληαη κε ηαπηνπνίεζε δύν παξαγόλησλ (two-factor authentication) θαη παξαθνινπζνύληαη από
θάκεξεο. Η πξόζβαζε επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη εγθεθξηκέλε άδεηα
πξόζβαζεο. Τν πξνζσπηθό επηρεηξήζεσλ ειέγρεη αλ ε πξόζβαζε έρεη εγθξηζεί θαη εθδίδεη κηα θάξηα
εηζόδνπ κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε απαηηνύκελε πξόζβαζε. Οη ππάιιεινη ζηνπο νπνίνπο εθδίδνληαη
ηέηνηεο θάξηεο εηζόδνπ νθείινπλ λα παξαδώζνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο θάξηεο εηζόδνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή
ηνπο θαη κπνξνύλ λα θξαηήζνπλ ηελ θάξηα εηζόδνπ γηα ην θέληξν πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ κόλν γηα
ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην θέληξν. Η ρξήζε ησλ θαξηώλ εηζόδνπ θαηαγξάθεηαη. Οη
επηζθέπηεο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη ηεο IBM ζπκπιεξώλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε έλα
βηβιίν επηζθεπηώλ θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζην θηίξην θαη ζπλνδεύνληαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο
ηνπο ζην θηίξην. Οη πεξηνρέο παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ, νη απνβάζξεο θόξησζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια
ζεκεία όπνπ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζην θηίξην ειέγρνληαη θαη απνκνλώλνληαη.

2.6

Σςμμόπθυζη
Η IBM πηζηνπνηεί ζε εηήζηα βάζε ηε ζπκκόξθσζε ησλ δηθώλ ηεο πξαθηηθώλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κε ηηο Αξρέο ηνπ Πιαηζίνπ Αξρώλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") ηνπ
Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Η.Π.Α.: Notice (Δηδνπνίεζε), Choice (Δπηινγή), Onward Transfer
(Γηαβίβαζε), Access and Accuracy (Πξόζβαζε θαη Αθξίβεηα), Security (Αζθάιεηα) θαη
Oversight/Enforcement (Δπνπηεία/Δπηβνιή). Σε εηήζηα βάζε, ε IBM δηεμάγεη ειέγρνπο SSAE 16 (ή
ηζνδύλακνπο ειέγρνπο), ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ θιάδνπ, ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ
ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ηεο. Η IBM ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο
απαηηήζεηο. Σε ηαθηηθή βάζε δηεμάγνληαη αμηνινγήζεηο θαη έιεγρνη από ηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα
επηβεβαηώλεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ηεο. Οη ππάιιεινη ηεο IBM θαη
ησλ πξνκεζεπηώλ ηεο παξαθνινπζνύλ ζε εηήζηα βάζε έλα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Σηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ππελζπκίδνληαη ζε εηήζηα βάζε νη
ζηόρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εζηθή
επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηήξεζε εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο IBM.

3.

Δικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

3.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Η Υπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ παξαθάησ κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο, όπσο
θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο:
●

Πεξίπησζε Φξήζεο Δθαξκνγήο (Application Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Απαηηείηαη έλα δηθαίσκα Πεξίπησζεο Φξήζεο Δθαξκνγήο γηα
θάζε πεξίπησζε ρξήζεο κηαο Δθαξκνγήο πνπ ζπλδέεηαη ζην IBM SaaS. Αλ κηα Δθαξκνγή
απνηειείηαη από πνιιαπιά ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα θαζέλα από ηα νπνία εμππεξεηεί δηαθνξεηηθό
ζθνπό ή/θαη δηαθνξεηηθή βάζε ρξεζηώλ θαη κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζην IBM SaaS ή ε δηαρείξηζή ηνπ
λα γίλεηαη από ην IBM SaaS, ηόηε θάζε ηέηνην ιεηηνπξγηθό ηκήκα ζεσξείηαη μερσξηζηή Δθαξκνγή.
Δπηπιένλ, ηα πεξηβάιινληα δνθηκήο, αλάπηπμεο, ζηαδηαθήο εθαξκνγήο θαη παξαγσγήο γηα κηα
Δθαξκνγή ζεσξνύληαη ρσξηζηέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη γηα θάζε έλα από ηα
πεξηβάιινληα απηά πξέπεη λα απνθηεζεί δηθαίσκα ρξήζεο. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία
πεξηπηώζεηο ρξήζεο κηαο Δθαξκνγήο ζην ίδην πεξηβάιινλ, ηόηε θάζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο απηέο
ζεσξείηαη ρσξηζηή πεξίπησζε ρξήζεο ηεο Δθαξκνγήο γηα ηελ νπνία πξέπεη λα απνθηεζεί δηθαίσκα
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ρξήζεο. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή Γηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνύ ησλ Πεξηπηώζεσλ
Φξήζεο Δθαξκνγήο πνπ ζπλδένληαη ζην IBM SaaS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

3.2

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Τν πιεξσηέν πνζό γηα ηελ Υπεξεζία Cloud θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

3.3

Pay as you Go
Τπρόλ επηινγέο Pay as you Go ζα ηηκνινγνύληαη ζην κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία, έλαληη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

4.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Γηαηίζεηαη Τερληθή Υπνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο.
Το Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ για ηη λήτη Υποζηήπιξηρ είναι υρ εξήρ:
Σην Δγρεηξίδην Υπνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS (IBM Software as a Service Support Handbook) παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ώξεο δηαζεζηκόηεηαο, ηα ζπζηήκαηα online αλαθνξάο πξνβιεκάησλ θαη άιινπο
δηαζέζηκνπο κεραληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.
Υποζηήπιξη Εκηόρ Επγάζιμος Ωπαπίος:
Υπνζηήξημε Δθηόο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ (εθηόο ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη
αλσηέξσ) δηαηίζεηαη κόλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκόηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο.
Γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ κε Βαζκό Κξηζηκόηεηαο 1 είλαη απαξαίηεην ν πειάηεο λα είλαη δηαζέζηκνο γηα
λα βνεζήζεη ζηε δηάγλσζε ηνπ δεηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 24x7, δηαθνξεηηθά ν Βαζκόο
Κξηζηκόηεηαο ηνπ δεηήκαηνο ζα ππνβηβαζηεί ζε 2.

4.1

Υποζηήπιξη μέζυ Forum
Σε όινπο ηνπο πειάηεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud παξέρεηαη ππνζηήξημε κέζσ ελόο θόξνπκ πνπ
παξαθνινπζείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από εθπξνζώπνπο ππνζηήξημεο θαη ππεύζπλνπο
αλάπηπμεο ηεο IBM.
α.

Υπνβνιή εξσηήζεσλ:
https://developer.ibm.com/answers/questions/ask/?topics=appscan-mobile-analyzer

β.

Πξνβνιή πξόζθαησλ αλαξηήζεσλ:
https://developer.ibm.com/answers/topics/appscan-mobile-analyzer/

4.2

Τςπική Υποζηήπιξη (Standard Support)
Παξέρεηαη ηππηθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία επηβάιινληαη
ρξεώζεηο PAYG (Pay As You Go) ζηνλ πειάηε. Μέζα από ηελ Υπεξεζία Cloud, νη πειάηεο κπνξνύλ λα
ππνβάινπλ έλα δειηίν ππνζηήξημεο ή λα αλνίμνπλ κηα ζπλεδξία άκεζεο ζπλνκηιίαο (chat) γηα ηε ιήςε
βνήζεηαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηείηε ηε
δηαδηθηπαθή πύιε ππνζηήξημεο ηεο IBM ζηε δηεύζπλζε: https://support.ibmcloud.com ή ην εγρεηξίδην IBM
SaaS Software Support Handbook ζηε δηεύζπλζε:
http://www.ibm.com/software/support/acceleratedvalue/SaaS_Handbook_V18.pdf.
Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
Απόκπιζηρ

1

Κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ/διακοπή παποσήρ ςπηπεζιών:
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 ώξαο
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5.

Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
Απόκπιζηρ

2

Σημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Η δπλαηόηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή
ππάξρεη θίλδπλνο λα κε κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζε
ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληόο 2 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

3

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Γειώλεη όηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηώζεηο
ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληόο 4 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

Ελάσιζηερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Μηα εξώηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνύ ραξαθηήξα

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

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

6.

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ
Η Υπεξεζία Cloud έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηνλ εληνπηζκό επξείαο γθάκαο δεηεκάησλ αζθάιεηαο θαη
ζπκκόξθσζεο ζε εθαξκνγέο θαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο. Γελ δνθηκάδεη όια ηα
ηξσηά ζεκεία θαη ηνπο θηλδύλνπο αλαθνξηθά κε ηε ζπκκόξθσζε, νύηε ιεηηνπξγεί σο θξαγκόο ζε
επηζέζεηο ζηελ αζθάιεηα. Οη απεηιέο ζηελ αζθάιεηα θαη νη θαλνληζκνί θαη ηα πξόηππα αζθάιεηαο
αιιάδνπλ ζπλερώο, θαη ε Υπεξεζία κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζε όιεο απηέο ηηο αιιαγέο. Η αζθάιεηα
θαη ε ζπκκόξθσζε ησλ εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ
Πειάηε, θαη νπνηεζδήπνηε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ελαπόθεηληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επζύλε ηνπ Πειάηε.
Δίλαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα κε ρξεζηκνπνηήζεη
νπνηεζδήπνηε από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηελ Υπεξεζία.

6.1

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

6.2

Cookies
Δίζηε ελήκεξνη θαη ζπκθσλείηε όηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο
ηεο Υπεξεζίαο Cloud, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζαο (ησλ
ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ζαο) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud, κέζσ ηερλνινγηώλ
παξαθνινύζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ε IBM ζπγθεληξώλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο
γεληθήο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε καδί ζαο. Δπηβεβαηώλεηε όηη ζα
απνθηήζεηε ή έρεηε απνθηήζεη ηελ απαηηνύκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ ε IBM λα πξνβεί ζηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό εληόο ηεο IBM, άιισλ
εηαηξεηώλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνύκαζηε επηρεηξεκαηηθά,
ζπκκνξθνύκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Η IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ζαο αλαθνξηθά κε ηελ πξόζβαζε, ελεκέξσζε, δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ ζπιιερζέλησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο.

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