Πεπιγπαθή Υπηπεζιών
IBM Decision Optimization on Cloud
Σηελ παξνύζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ πεξηγξάθεηαη ε Υπεξεζία Cloud πνπ παξέρεηαη από ηελ IBM ζηνλ Πειάηε.
Με ηνλ όξν "Πειάηεο" λννύληαη ε εηαηξεία, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο ή νη απνδέθηεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

1.

Υπηπεζία Cloud
Η πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud πνπ παξέρεηαη από ηελ IBM πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Η αληίζηνηρε
Πξνζθνξά Τηκήο (Quotation) θαη ε Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") παξέρνληαη σο
ρσξηζηά Έγγξαθα Σπλαιιαγώλ.
Η πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:

1.1

●

Δπίιπζε κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο (optimization models) ρσξίο ηηο δαπάλεο εγθαηάζηαζεο,
πινπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο κε ηηο νπνίεο επηβαξύλνληαη νη ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πειάηε.

●

Τξάβεγκα θαη ελαπόζεζε (drag & drop) κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο πξνο επίιπζε θαη πξνβνιή
αξρείσλ θαηαγξαθήο (logs) θαη ιύζεσλ.

●

Δλζσκάησζε δπλαηνηήησλ βειηηζηνπνίεζεο ζε επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο - κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ REST APIs γηα ηελ απηόκαηε ππνβνιή θαη επίιπζε κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο
θαη ηελ αλάθηεζε ιύζεσλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο (logs).

●

Υπνζηεξίδεηαη ε επίιπζε δηαθόξσλ εηδώλ κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο:
●

Μνληέια βειηηζηνπνίεζεο ζε κνξθή .lp, .mps, .sav (ηα νπνία ζπλνδεύνληαη πξναηξεηηθά από
έλα αξρείν .prm),

●

Μνληέια βειηηζηνπνίεζεο ζε κνξθή .mod (ηα νπνία ζπλνδεύνληαη πξναηξεηηθά από έλα
αξρείν .dat), θαη

●

Μνληέια βειηηζηνπνίεζεο πνπ νξίδνληαη κε έλα αξρείν OPLPROJECT, έλα πξνθαζνξηζκέλν
αξρείν ξπζκίζεσλ εθηέιεζεο θαη έλα ή πεξηζζόηεξα αξρεία .mod (ηα νπνία ζπλνδεύνληαη
πξναηξεηηθά από έλα αξρείν .dat ή .ops).

IBM Decision Optimization on Cloud On-Demand Tier 1A
Τν IBM Decision Optimization on Cloud On-Demand Tier 1A παξέρεη ζηνπο Πειάηεο ηε δπλαηόηεηα
επίιπζεο κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο ζε κηα θνηλόρξεζηε νκάδα "πνιιαπιώλ θαηνίθσλ" (multi-tenant
pool) απνηεινύκελε από εηθνληθέο κεραλήο (virtual machines) πνπ παξέρνπλ επεμεξγαζηηθή ηζρύ 6
ππξήλσλ (cores) θαη 28GB RAM. Τν κέγηζην όξην γηα ηα αξρεία πξνο κεηαθόξησζε (upload) είλαη 1GB
αλά αξρείν θαη ν κέγηζηνο αξηζκόο κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ νπξά
επεμεξγαζίαο είλαη 5.

1.2

IBM Decision Optimization on Cloud On-Demand Tier 1B
Τν IBM Decision Optimization on Cloud On-Demand Tier 1B παξέρεη ζηνπο Πειάηεο ηε δπλαηόηεηα
επίιπζεο κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο ζε κηα θνηλόρξεζηε νκάδα "πνιιαπιώλ θαηνίθσλ" (multi-tenant
pool) απνηεινύκελε από εηθνληθέο κεραλήο (virtual machines) πνπ παξέρνπλ επεμεξγαζηηθή ηζρύ 10
ππξήλσλ (cores) θαη 60GB RAM. Τν κέγηζην όξην γηα ηα αξρεία πξνο κεηαθόξησζε (upload) είλαη 1GB
αλά αξρείν θαη ν κέγηζηνο αξηζκόο κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ νπξά
επεμεξγαζίαο είλαη 5.

1.3

IBM Decision Optimization on Cloud Tier 2A
Τν IBM Decision Optimization on Cloud Tier 2A παξέρεη ζηνπο Πειάηεο ηε δπλαηόηεηα επίιπζεο
κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο ζε κηα θνηλόρξεζηε νκάδα "πνιιαπιώλ θαηνίθσλ" (multi-tenant pool)
απνηεινύκελε από εηθνληθέο κεραλήο (virtual machines) πνπ παξέρνπλ επεμεξγαζηηθή ηζρύ 6 ππξήλσλ
(cores) θαη 28GB RAM. Τν κέγηζην όξην γηα ηα αξρεία πξνο κεηαθόξησζε (upload) είλαη 1GB αλά αξρείν
θαη ν κέγηζηνο αξηζκόο κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ νπξά
επεμεξγαζίαο είλαη 5.
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1.4

IBM Decision Optimization on Cloud Tier 2B
Τν IBM Decision Optimization on Cloud Tier 2B παξέρεη ζηνπο Πειάηεο ηε δπλαηόηεηα επίιπζεο
κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο ζε κηα θνηλόρξεζηε νκάδα "πνιιαπιώλ θαηνίθσλ" (multi-tenant pool)
απνηεινύκελε από εηθνληθέο κεραλήο (virtual machines) πνπ παξέρνπλ επεμεξγαζηηθή ηζρύ 10 ππξήλσλ
(cores) θαη 60GB RAM. Τν κέγηζην όξην γηα ηα αξρεία πξνο κεηαθόξησζε (upload) είλαη 1GB αλά αξρείν
θαη ν κέγηζηνο αξηζκόο κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ νπξά
επεμεξγαζίαο είλαη 5.

1.5

IBM Decision Optimization on Cloud Tier 3A
Τν IBM Decision Optimization on Cloud Tier 3A παξέρεη ζηνπο Πειάηεο ηε δπλαηόηεηα επίιπζεο
κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο ζε κηα κεραλή bare-metal πνπ παξέρεη επεμεξγαζηηθή ηζρύ 14 ππξήλσλ
(cores) θαη 252GB RAM. Τν κέγηζην όξην γηα ηα αξρεία πξνο κεηαθόξησζε (upload) είλαη 1GB αλά αξρείν
θαη ν κέγηζηνο αξηζκόο κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ νπξά
επεμεξγαζίαο είλαη 50.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ

2.1

Πολιηικέρ Αζθάλειαρ
Η IBM δηαζέηεη κηα νκάδα αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ θαη δηαηεξεί πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο θνηλνπνηνύληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Η IBM
απαηηεί ηελ εηήζηα παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο από ην πξνζσπηθό ηεο. Οη πνιηηηθέο αζθάιεηαο ηεο IBM
επηθπξώλνληαη εθ λένπ ζε εηήζηα βάζε ζύκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
απαηηήζεηο ηεο IBM. Τα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο
απόθξηζεο ζε πεξηζηαηηθά. Η IBM ηεξεί πξόηππα θπζηθήο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ώζηε λα
πεξηνξίδεηαη ε πξόζβαζε ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ζε εμνπζηνδνηεκέλν
πξνζσπηθό, κέζσ ελόο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ παξαθνινπζνύκελσλ ζεκείσλ πξόζβαζεο. Οη
επηζθέπηεο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ είζνδό ηνπο θαη ζπλνδεύνληαη θαηά ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο.

2.2

Έλεγσορ Ππόζβαζηρ
Τν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ηεο IBM ηαπηνπνηείηαη κέζσ ηαπηνπνίεζεο δύν παξαγόλησλ (two-factor
authentication) ζε έλα ελδηάκεζν ζύζηεκα δηαρείξηζεο "πύιεο". Δλδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο
IP Blocking ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε πξόζβαζε από γλσζηνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη
ζε θηλδύλνπο θαη από ρξήζηεο ζε ρώξεο πνπ ηεινύλ ππό νηθνλνκηθό απνθιεηζκό από ηηο Η.Π.Α. Η
πξόζβαζε ζε Γεδνκέλα Πειάηε θαη ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ από ή πξνο ην πεξηβάιινλ θηινμελίαο
θαηαγξάθεηαη. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηερλνινγίαο WiFi ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM
πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ Υπεξεζία Cloud.
Η Υπηπεζία Cloud κπςπηογπαθεί πεπιεσόμενο καηά ηη μεηάδοζη δεδομένων μέζω ηος Internet μεηαξύ ηος
ζημείος ππόζβαζηρ ηος δικηύος ηος Πελάηη και ηος δικηύος ηηρ IBM.
Η Υπηπεζία Cloud δεν κπςπηογπαθεί πεπιεσόμενο όηαν βπίζκεηαι ζε καηάζηαζη αναμονήρ για ηη
μεηάδοζη δεδομένων.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Διαθεζιμόηηηα Υπηπεζιών
Οη ηξνπνπνηήζεηο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ, ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ θαη θαλόλσλ ηνπ ηείρνπο
πξνζηαζίαο (firewall) γίλνληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ ηεο IBM. Οη αιιαγέο ζε
θαλόλεο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο 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

Σςμμόπθυζη
Απηή ε Υπεξεζία Cloud δελ είλαη πηζηνπνηεκέλε ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Αξρώλ Safe Harbor ΗΠΑ-ΔΔ.
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, ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ηεο IBM. Η IBM κεξηκλά γηα ηελ
εηήζηα πηζηνπνίεζε SOC II γηα ηηο ηνπνζεζίεο ζπγθεθξηκέλσλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ
SoftLayer πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξνρή ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Καηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο
SOC II ηεο IBM ειέγρνληαη ε αζθάιεηα, ε δηαζεζηκόηεηα θαη ε αθεξαηόηεηα επεμεξγαζίαο ησλ θέληξσλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ SoftLayer θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο θπζηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο.
Η αλαθνξά ειέγρνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηνλ Πειάηε θαη ηνπο ειεγθηέο ηεο θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο.

3.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud κέζσ online θόξνπκ θαη ελόο ζπζηήκαηνο online
αλαθνξάο πξνβιεκάησλ, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Η ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη καδί κε ηελ
Υπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Σην Δγρεηξίδην Υπνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS (IBM Software as a Service Support Handbook) παξέρνληαη
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ώξεο δηαζεζηκόηεηαο, ηα ζπζηήκαηα online αλαθνξάο πξνβιεκάησλ
θαη άιινπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.
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

24x7

2

Σημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Η δπλαηόηεηα ρξήζεο ελόο ζηνηρείνπ ή κηαο
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή
ππάξρεη θίλδπλνο ν Πειάηεο λα κε κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζε επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληόο 2 εξγάζηκσλ
σξώλ

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)
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Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
Απόκπιζηρ

4

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

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4.

Δικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

4.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Η Υπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:

4.2

α.

Ώπα (Hour) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud.
Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα ρξήζεο Ωξώλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ
Ωξώλ (νιόθιεξσλ ή κε) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Πεπίπηυζη Φπήζηρ (Instance) - κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Υπεξεζία Cloud. Πεξίπησζε Φξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Φξήζεο ηεο
Υπεξεζίαο Cloud πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φπέυζη για μη Πλήπη Μήνα
Σην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

4.3

Φπεώζειρ Υπέπβαζηρ
Αλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο ππεξβαίλεη ηα
δηθαηώκαηα ρξήζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο, ν Πειάηεο ζα ρξεώλεηαη γηα ηελ
ππέξβαζε, όπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο σξώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο ζα ππνινγίδεηαη κε ηε ζηξνγγπινπνίεζε νπνησλδήπνηε κε
πιήξσλ σξώλ ζηελ επόκελε πιήξε ώξα.

4.4

Φπέυζειρ για Καη' Απαίηηζη Επιλογέρ
Τπρόλ ρξεώζεηο γηα Καη' Απαίηεζε Δπηινγέο (On-Demand charges), νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο, ζα ηζρύνπλ όηαλ ν Πειάηεο δεηήζεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Καη' Απαίηεζε
ζηνηρείνπ.
Οη αθόινπζεο Καη' Απαίηεζε πξνζθνξέο δηαηίζεληαη κε ην κεηξηθό ζύζηεκα ρξέσζεο βάζεη Ωξώλ: IBM
Decision Optimization on Cloud On-Demand Tier 1A θαη IBM Decision Optimization on Cloud On-Demand
Tier 1B. Ο Πειάηεο ζα ηηκνινγείηαη γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό Ωξώλ ή ηκεκάησλ Ωξώλ πνπ θαηαλαιώζεθαλ
από ηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηηκνιόγεζεο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο Ωξώλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηηκνιόγεζεο ζα ππνινγίδεηαη κε ηε ζηξνγγπινπνίεζε
νπνησλδήπνηε κε πιήξσλ σξώλ ζηελ επόκελε πιήξε ώξα.

5.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέυζηρ

5.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
Η πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε όηη
έρεη πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud, όπσο ηεθκεξηώλεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. Ο Πειάηεο
κπνξεί λα απμήζεη ην δηθό ηνπ επίπεδν ρξήζεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
ηζρύνο θαηόπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΙΒΜ ή ηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ ηνλ εμππεξεηεί
θαη ε ελ ιόγσ αύμεζε ζα επηβεβαηώλεηαη ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
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5.2

Επιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Ιζσύορ
Σην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ζα θαζνξίδεηαη πνηα από ηηο παξαθάησ επηινγέο ζα δηέπεη ηελ αλαλέσζε ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

5.2.1

Αςηόμαηη Ανανέυζη
Όηαλ έρεη επηιεγεί ε απηόκαηε αλαλέσζε, ε Υπεξεζία Cloud ζα αλαλεώλεηαη απηόκαηα γηα κηα λέα
πεξίνδν ηζρύνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο (είηε γηα πεξίνδν ελόο έηνπο είηε γηα ρξνληθή
πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή πεξίνδν ηζρύνο εάλ ν Πειάηεο δελ έρεη δεηήζεη εγγξάθσο ηε
δηαθνπή ηεο Υπεξεζίαο Cloud ηνπιάρηζηνλ 90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο.

5.2.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ έρεη επηιεγεί ε ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, ν Πειάηεο ζα εμαθνινπζεί λα έρεη πξόζβαζε ζηελ
Υπεξεζία Cloud κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ρξήζε ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα
δηαθόςεη ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ν Πειάηεο πξέπεη
λα παξάζρεη ζηελ IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθύξσζε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεώζεηο πξόζβαζεο έσο ην
ηέινο ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρύ ε αθύξσζε.

5.2.3

Απαιηείηαι Ανανέυζη
Όηαλ ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε Υπεξεζία Cloud ζα δηαθνπεί κε ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο θαη
ε πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζηελ Υπεξεζία Cloud ζα θαηαξγεζεί. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ
Υπεξεζία Cloud κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα παξαγγείιεη
κηα λέα πεξίνδν ζπλδξνκήο.

6.

Γενικέρ Διαηάξειρ
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ αληινύλ ηα νθέιε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Η IBM ζα εθαξκόδεη θόξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή δηεύζπλζε πνπ δειώλεηαη
ζηελ παξαγγειία ηνπ Πειάηε, εθηόο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο
Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε
νπνησλδήπνηε αιιαγώλ ζηελ ΙΒΜ.

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
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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