Hizmet Tanımı
IBM Digital Experience Plus on Cloud
(Bulut Üzerinde IBM Dijital Deneyimi Plus)
Bu Hizmet Tanımında, IBM tarafından Müşteriye sağlanan Bulut Hizmeti açıklanır. Müşteri, sözleşmeyi imzalayan
taraf ile onun yetkili kullanıcılarını ve Bulut Hizmetinin alıcılarını ifade eder. İlgili Fiyat Teklifi ile Yetki Belgesi, ayrı
İşlem Belgeleri olarak sağlanır.

1.

Bulut Hizmeti
Bulut Hizmeti, müşteriler, çözüm ortakları ve çalışanlar için çok kanallı siteler oluşturmak ve yönetmek
üzere yönetilen bir dijital deneyim platformu sağlar. Bulut Hizmeti, portal, web içeriği yönetimi, birleştirme
ve bütünleştirme yeteneklerini sunar.
Bulut Hizmeti, işletim ortamlarına güvenli ve şifreli bir şekilde erişmek için kullanılan yazılım tabanlı bir
müşteri sitesi VPN bağlantısını içerir.
Bu Bulut Hizmeti, kişisel veriler veya özel nitelikli kişisel veriler gibi yasal düzenlenmeye tabi içeriğe ilişkin
hiçbir özel güvenlik gereksinimine uygun olarak tasarlanmamıştır. Bu Bulut Hizmetinin Müşteri tarafından
Bulut Hizmeti ile bağlantılı olarak kullanılan içeriğin türü açısından Müşterinin gereksinimlerini karşılayıp
karşılamadığını belirlemekten Müşteri sorumludur.

1.1

IBM Digital Experience Plus on Cloud
Bu Bulut Hizmeti, özel olarak ayrılmış bir Üretim çalıştırma zamanı işletim ortamı ile web içeriğini ve ilişkili
iş akışlarını oluşturmak ve yönetmek üzere IBM WebSphere Portal ve IBM Web Content Manager
ürünlerinden oluşan bir Yazma ortamını içerir. Bulut Hizmeti aynı zamanda, herhangi bir özel kodun test
edilmesi için bir Kalite Güvence ortamı ve yayın düzeyi yönetimi için bir üretim öncesi Hazırlık ortamı
sağlar.

1.1.1

Müşteri Başarısı İçin Yönetim Hizmetleri
IBM, Bulut Hizmeti için müşterinin başarı yönetiminden oluşan, hafta en fazla on (10) saat olmak üzere
uzaktan sunulan yardım hizmetleri sağlar. Bu hizmetlere şunlar dahildir, ancak tümü bunlarla sınırlı
değildir: planlı veya acil durumda bakım etkinlikleri hakkında önerilerde bulunulması, kesinti durumunda
çözüm bulunmasına yardımcı olunması ve önerilerde bulunulması, yeni ürün özellikleri ve devreye alma
konusunda en iyi uygulamalarla ilgili öneriler verilmesi, uygun durumlarda diğer IBM uzmanlarının
tanıştırılması, hizmet hakkında Müşterinin görüşlerinin alınması ve genel olarak abonelik süresi boyunca
Müşterinin destekçisi olarak hareket edilmesi.

1.2

Kurulum ve Talep Üzerine Kurulum Hizmetleri
IBM Digital Experience Plus on Cloud Setup ve IBM Digital Experience Plus on Cloud On-demand Setup
hizmetleri, 40 saate kadar hizmet sunacak olan bir "Devreye Alma Koordinatörü" sağlar. Bu kişinin amacı,
Müşterinin Digital Experience Plus on Cloud ürününü başarılı bir şekilde kullanmaya başlamasını
sağlamaktır. Bu hizmetlere şunlar dahildir: Müşteriye hizmet ve destek mekanizmalarının tanıtılması, VPN
ve SAML bütünleştirmesi için yapılandırma verilerinin toplanması, Müşteri devreye alma planlarının
incelenmesi, kullanılabilir belgeler, eğitim ve destek hakkında yardımcı olunması, ilk kurulum sırasında
Müşteri ile IBM ekiplerinin koordinasyonuna yardımcı olunması.

1.3

İsteğe Bağlı Özellikler

1.3.1

IBM Digital Experience Plus on Cloud Additional Capacity (Bulut Üzerinde IBM Dijital Deneyimi
Plus - Ek Kapasite)
Bulut Hizmetinin hesaplama kapasitesini eşgörünüm başına 2 sanal CPU kadar genişletmek için IBM
Digital Experience on Cloud Additional Capacity satın alınabilir.

2.

İçeriğin ve Verilerin Korunması
Veri İşleme ve Veri Koruma sayfasında (Veri Sayfası), işlenmesi mümkün olan İçeriğin türü, ilgili işleme
etkinlikleri, veri koruma özellikleri ve İçeriğin saklanmasına ve iadesine ilişkin Bulut Hizmetine özgü bilgiler
sağlanır. Bulut Hizmetinin ve varsa, veri koruma özelliklerinin kullanımına ilişkin herhangi bir ayrıntı ya da
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açıklama ve koşullar, Müşterinin sorumlulukları da dahil olmak üzere bu maddede belirtilmiştir. Müşteri
tarafından seçilen seçeneklere bağlı olarak, Müşterinin Bulut Hizmetini kullanımı için geçerli olabilecek
birden fazla Veri Sayfası mevcut olabilir. Veri Sayfası, yalnızca İngilizce dilinde kullanılabilir ve yerel dilde
mevcut değildir. Taraflar, yerel kanunların ya da teamüllerin uygulamaları dikkate alınmaksızın, İngilizce
dilini anladıklarını ve bu dilin, Bulut Hizmetlerinin satın alınmasına ve kullanımına ilişkin uygun bir dil
olduğunu kabul ederler. Bulut Hizmeti ve bu kapsamda mevcut olan hizmetler için aşağıdaki Veri
Sayfası/Sayfaları geçerlidir. Müşteri, i) IBM'in yalnızca kendi takdirinde olmak üzere Veri
Sayfasını/Sayfalarını muhtelif zamanlarda değiştirebileceğini ve ii) anılan değişikliklerin önceki sürümlerin
yerini alacağını kabul eder. Veri Sayfasında/Sayfalarında yapılacak herhangi bir değişikliğin amacı,
i) mevcut taahhütlerin iyileştirilmesi ya da daha açık hale getirilmesi, ii) benimsenmiş güncel standartlara
ve geçerli kanunlara uygunluğun sürdürülmesi ya da iii) ek taahhütler sağlanması olacaktır. Veri
Sayfasında/Sayfalarında yapılacak herhangi bir değişiklik, bir Bulut Hizmetinin veri korumasını esaslı
olarak azaltmayacaktır.
Geçerli Veri Sayfalarının Bağlantıları:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1404408577471
Müşteri, bir Bulut Hizmeti için mevcut veri koruma özelliklerini sipariş etmek, etkinleştirmek ya da
kullanmak üzere gerekli işlemleri gerçekleştirmekten sorumludur ve İçeriğe ilişkin herhangi bir veri koruma
kanununun gereksinimlerinin ya da diğer hukuki gereksinimlerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere
anılan işlemleri gerçekleştirmemesi durumunda Bulut Hizmetlerinin kullanımına ilişkin sorumluluğu kabul
eder.
İçeriğe dahil olan kişisel veriler için Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (EU/2016/679) (GVKYGDPR) geçerli olması halinde ve geçerli olduğu ölçüde, IBM'in http://ibm.com/dpa adresinde yer alan Veri
İşleme Ek Sözleşmesi ve Veri İşleme Ek Sözleşmesi Ek(ler)i geçerli olur ve atıf yoluyla Sözleşmeye dahil
edilmiştir. Bu Bulut Hizmeti için geçerli olan Veri Sayfaları, Veri İşleme Ek Sözleşmesi Eki olarak geçerli
olacaktır. Veri İşleme Ek Sözleşmesi uygulanıyorsa, IBM'in değişiklikleri Alt İşleyenlere bildirme
yükümlülüğü ve Müşterinin söz konusu değişikliklere itiraz etme hakkı Veri İşleme Ek Sözleşmesinde
belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

3.

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
IBM, Yetki Belgesinde belirtildiği şekilde Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen kullanılabilirlik hizmet
seviyesi sözleşmesini sağlar. Hizmet Seviyesi Sözleşmesi bir garanti değildir. Hizmet Seviyesi
Sözleşmesi yalnızca Müşteriye sağlanır ve yalnızca üretim ortamlarındaki kullanımlar için geçerli olur.

3.1

Kullanılabilirlik Alacakları
Müşteri, iş üzerinde kritik etkisi olan ve Bulut Hizmetini kullanılamaz hale getiren bir sorundan ilk kez
haberdar olmasını izleyen yirmi dört (24) saat içinde IBM teknik destek yardım masasına Önem Derecesi
1 olan bir destek bildirimi kaydı açtırmalıdır. Müşteri, her türlü sorun tanılama ve çözümleme sürecinde
makul sınırlar içinde IBM'e yardımcı olmalıdır.
Hizmet Seviyesi Sözleşmesinin koşulları karşılanamadığında, sözleşmenin yürürlükte olduğu ayın sona
ermesinden itibaren 3 iş günü içerisinde bir destek bildirimi talebinin gönderilmesi gerekir. Geçerli Hizmet
Seviyesi Sözleşmesi talebine ilişkin telafi ücreti, Bulut Hizmetinin sağlanmadığı üretim sistemi işlemleri
boyunca geçen süre ("Kapalı Kalma Süresi") esas alınarak Bulut Hizmeti için gelecekte Müşteri tarafından
düzenlenecek bir faturaya alacak olarak kaydedilecektir. Kapalı Kalma Süresi, Müşterinin kapalı kalma
olayını raporladığı zamandan başlayıp Bulut Hizmetinin yeniden çalışmaya başladığı zamana kadar
geçen süre esas alınarak ölçülür ve bu süreye şunlar dahil değildir: planlı ya da önceden duyurulmuş bir
bakım için yapılan kesintiler, IBM'in kontrolü dışında ortaya çıkan nedenler, Müşteri ya da üçüncü kişi
içeriğinin veya teknolojisinin, tasarımlarının ya da yönergelerinin yarattığı sorunlar, desteklenmeyen
sistem yapılandırmaları ve platformları ya da diğer Müşteri hataları ya da Müşteriden kaynaklanan
güvenlik sorunları veya Müşterinin güvenlik testleri. IBM, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde,
Sözleşmenin yürürlükte olduğu her ay boyunca Bulut Hizmetinin kümülatif kullanılabilirliği doğrultusunda
geçerli olan en yüksek telafi ücretini uygulayacaktır. Sözleşmenin yürürlükte olduğu herhangi bir aya
ilişkin toplam telafi ücreti, Bulut Hizmetinin yıllık ücretinin on ikide birinin (1/12) yüzde onundan fazla
olmayacaktır.
Paket halindeki Bulut Hizmetleri (paket haline getirilmiş ve birleşik tek bir fiyat karşılığında tek bir ürün
olarak satılan bağımsız Bulut Hizmeti ürünleri) için telafi ücreti, her bağımsız Bulut Hizmetinin aylık
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abonelik ücreti değil, paket halindeki Bulut Hizmetinin aylık tek birleşik fiyatı temel alınarak
hesaplanacaktır. Müşteri, herhangi bir zamanda, pakete dahil olan bağımsız Bulut Hizmetlerinden
yalnızca birine ilişkin talep gönderebilecektir.

3.2

Hizmet Seviyeleri
Bir sözleşmenin yürürlükte olduğu ay boyunca Bulut Hizmetinin kullanılabilirliği
Bir sözleşmenin yürürlükte olduğu ay boyunca
kullanılabilirlik

Telafi ücreti
(Talebe konu olan sözleşmenin yürürlükte olduğu ay
için aylık abonelik ücretinin* yüzdesi)

%99,9'den daha az

%2

%99'dan daha az

%5

%95'ten az

%10

* Aylık abonelik ücreti, Bulut Hizmetinin bir IBM Çözüm Ortağından edinilmiş olması durumunda, talebe
konu olan sözleşmenin yürürlükte olduğu ayda geçerli olan Bulut Hizmeti güncel liste fiyatına %50
oranında indirim uygulanarak hesaplanır. IBM, geri ödemeyi doğrudan Müşteriye yapacaktır.
Kullanılabilirlik yüzdesel olarak ifade edilir ve aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır: sözleşmenin yürürlükte
olduğu ay içindeki toplam dakika sayısından sözleşmenin yürürlükte olduğu ay içindeki toplam Kapalı
Kalma Süresi dakikalarının sayısı çıkartılır ve sonuç sözleşmenin yürürlükte olduğu ay içindeki toplam
dakika sayısına bölünür.

4.

Teknik Destek
Bulut Hizmeti için teknik destek, e-posta aracılığıyla ve bir çevrimiçi sorun bildirim sistemi aracılığıyla
sağlanır. IBM'in https://www.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html adresinde bulunan
hizmet olarak sunulan yazılım destek el kitabı, teknik destekle ilgili iletişim bilgilerinin yanı sıra diğer bilgi
ve süreçleri içerir. Teknik Destek, Bulut Hizmetine dahildir ve ayrı bir olanak olarak sağlanmaz.

5.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

5.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti İşlem Belgesinde belirtilen ücret ölçüsünde sağlanır:

5.2

●

Taahhüt, hizmetlerin edinilebileceği bir ölçü birimidir. Bir Taahhüt, Bulut Hizmeti ile bağlantılı
profesyonel hizmetlerden ve/veya eğitim hizmetlerinden oluşur. Her Taahhüdün karşılanması için
yeterli sayıda yetki edinilmiş olmalıdır.

●

Eşgörünüm, Bulut Hizmetinin edinilebileceği bir ölçü birimidir. Bir Eşgörünüm, Bulut Hizmetinin
belirli bir yapılandırmasına erişimdir. Müşterinin Yetki Belgesinde veya İşlem Belgesinde belirtilen
ölçüm süresi sırasında erişime ve kullanıma açılan her Bulut Hizmeti Eşgörünümü için yeterli sayıda
yetki edinilmelidir.

Kurulum Ücretleri
Bir kerelik kurulum ücreti, sipariş edilen her kurulum hizmeti için İşlem Belgesinde belirtilen tarifeye uygun
olarak fatura edilecektir.
İsteğe bağlı kurulum ücreti, sipariş edilmesi durumunda, her kurulum hizmeti için İşlem Belgesinde
belirtilen tarifeye uygun olarak fatura edilecektir.

5.3

Faturalama Sıklığı
IBM, vade bitiminde ödenecek olan limit aşım ücretleri ve kullanım tipi ücretleri dışında, seçili faturalama
sıklığına bağlı olarak, ödenmesi gereken ücretler için faturalama sıklığı süresinin başında Müşteriye
fatura düzenleyecektir.

6.

Süre ve Yenileme Seçenekleri
Bulut Hizmetinin süresi, Yetki Belgesinde belgelenmiş olduğu şekilde, Bulut Hizmetine erişiminin
etkinleştirildiğinin IBM tarafından Müşteriye bildirildiği tarihte başlar. Yetki Belgesinde Bulut Hizmetinin,
otomatik olarak mı yenileneceği, sürekli kullanım esasına göre mi işleneceği yoksa kullanım süresinin
sonunda sona mı ereceği belirtilir.
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Otomatik yenileme için: Müşteri, sürenin sona erme tarihinden en az doksan (90) gün önce yazılı olarak
olanağı kullanımını yenilemeyeceğini bildirmediği sürece, Bulut Hizmeti Yetki Belgesinde belirtilen süreye
uygun olarak kendiliğinden yenilenir. Yenilemeler, fiyat teklifinde belirtilen yıllık fiyat artışına tabidir.
Otomatik yenilemenin, IBM'in Bulut Hizmetinin geri çekileceğine dair bildiriminden sonra olması
durumunda, yenileme süresi, hangisi önce ise, mevcut yenileme süresinde veya duyurulan geri çekme
tarihinde sona erecektir.
Sürekli kullanım için: Müşteri, sürenin sona erme tarihinden doksan (90) gün önce yazılı olarak olanağı
kullanımını sona erdireceğine ilişkin bildirimi gönderinceye kadar, Bulut Hizmeti aylık kullanım esasına
göre kullanılmaya devam edecektir. Bulut Hizmeti, doksan (90) günlük bu bildirim süresinin sona ermesini
izleyen takvim ayının sonuna kadar kullanılmaya devam edilebilir.

7.

Ek Koşullar

7.1

Genel
Müşteri, IBM'in bir basın veya pazarlama iletişiminde Müşteriyi Bulut Hizmetlerinin bir abonesi olarak
genel erişime açık bir şekilde referans verebileceğini kabul eder.
Müşteri, Bulut Hizmetlerini tek başına veya diğer ürünlerle veya hizmetlerle birlikte, aşağıda belirtilen
yüksek riskli faaliyetlerden herhangi birini desteklemek amacıyla kullanamaz: Nükleer tesisler, toplu
taşıma sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri, otomotiv kontrol sistemleri, silah sistemleri, hava aracı
navigasyonu veya iletişimi veya Bulut Hizmeti hatasının ölüm veya ciddi bir bedensel yaralanma tehdidi
doğurabileceği diğer herhangi bir etkinliğin tasarlanması, inşası, denetimi veya bakımı.

7.2

Etkinleştirme Yazılımı
Bulut Hizmeti için, Bulut Hizmetinin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Müşterinin kendi sistemlerine
karşıdan yüklediği etkinleştirme yazılımının kullanılması gerekir. Müşteri, etkinleştirme yazılımını yalnızca
Bulut Hizmetinin kullanımıyla bağlantılı olarak kullanabilir. Etkinleştirme yazılımı "OLDUĞU GİBİ" esasıyla
sağlanır.
IBM WebSphere Portal Server ve IBM Web Content Manager (Portal), bu Bulut Hizmetiyle birlikte dağıtılır
ve test, performans ayarları, hata tanılama, dahili karşılaştırmalı değerlendirme, üretime hazırlık, kalite
güvence etkinliği ve/veya yayınlanmış uygulama programlama arabirimleri (API) kullanılarak Portala
yönelik dahili olarak kullanılacak ekler ya da uzantılar geliştirilmesi dahil olmak ancak tümü bunlarla sınırlı
olmamak üzere yalnızca dahili üretim dışı etkinlikler için Müşterinin dahili Geliştirme ve Test ortamlarının
bir parçası olarak devreye alınabilir. Müşteri, Bulut Hizmetine aboneliğinden ayrı olarak uygun üretim
yetkilerini edinmeden, bu Portalın hiçbir kısmını başka herhangi bir amaçla kullanamaz.

7.3

Üçüncü Kişi Web Sitelerine veya Diğer Hizmetlere Bağlantılar
Müşterinin veya Bulut Hizmeti Kullanıcılarından birinin herhangi bir İçeriği üçüncü kişilerin Web sitelerine
ya da Bulut Hizmeti ile bağlantılı olan veya bu hizmet aracılığıyla erişim sağlanan başka hizmetlere
iletmesi durumunda, Müşteri ve Bulut Hizmeti Kullanıcısı bu tür bir İçerik iletiminin gerçekleşebilmesi için
gerekli olan onayları IBM'e sağlar; ancak, bu tür bir etkileşim yalnızca Müşteri ve üçüncü kişilerin Web
siteleri veya hizmetleri arasında gerçekleşir. IBM, bu tür üçüncü kişi Web siteleri veya hizmetleri hakkında
herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz; ayrıca, IBM, bu tür üçüncü kişi Web siteleri veya
hizmetlerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.4

Müşteri Tarafından Sağlanan Kod ve Testler
Müşteri,Bulut Hizmetinde devreye almak için özel bir kod sağlayabilir. Sağlanan kodun, Bulut Hizmeti
olanağına ilişkin belgelerde açıklandığı şekilde, gerekli formata ve desteklenen içeriğe uygun olması
gerekir.
Müşteri, hizmette devreye alınması için IBM'e kod sağlama hakkına sahip olduğunu garanti etmelidir.
Kod tarafından kullanılan herhangi bir üçüncü kişi hizmet dahil olmak üzere sağlanan kodun
işlevselliğinden Müşteri sorumludur.
Müşteri, Bulut Hizmeti üzerinde hiçbir türde performans testi gerçekleştiremez.

7.5

İçeriğin Kullanımı
Müşteri, içeriği Bulut Hizmeti ve destek hizmeti kapsamında kullanmak, sağlamak, depolamak ve işlemek
için gerekli tüm izinleri almaktan sorumludur ve bunları yapması için IBM'e izin verir.
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7.6

IBM Collaboration Solutions Catalog'daki Varlıklar İçin Destek
IBM, Müşterinin talebi üzerine, IBM Collaboration Solutions Catalog (aynı zamanda IBM Green House
olarak da bilinir; https://greenhouse.lotus.com/plugins/plugincatalog.nsf/home_full.xsp) içindeki varlıkları
Bulut Hizmeti üzerinde kurabilir ve yapılandırabilir. Bu varlıkların tümü (Content Template Catalog, Site
Builder ve Script Portlet de dahil ancak tümü bunlarla sınırlı olmaksızın), IBM Collaboration Solutions
Catalog'da belirtilen hüküm ve koşullara tabidir ve Müşterinin bu varlıkları Bulut Hizmetiyle birlikte
kullanımı, Müşterinin bu koşulları kabul ettiği anlamına gelir. Bu varlıkların Bulut Hizmetiyle birlikte
kullanımına ilişkin destek, ticari açıdan makul bir temelde IBM tarafından sağlanır. Ayrıca, Bulut Hizmeti
büyütüldüğünde bu varlıklardan herhangi biri kullanılarak oluşturulan içeriğin düzgün çalışacağı
konusunda garanti verilmez. Bu tür bir yükseltme, bu varlıklar kullanılarak Müşteri tarafından oluşturulan
içeriğin manuel geçişi yapılmadan gerçekleştirilir ve bu geçiş işlemi Müşterinin sorumluluğunda olmaya
devam eder.

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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