Πεπιγπαθή Υπηπεζιών
IBM Content Manager OnDemand 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
Ζ πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud πνπ παξέρεηαη από ηελ IBM πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ζ αληίζηνηρε
Πξνζθνξά Τηκήο (Quotation) θαη ε Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") παξέρνληαη σο
ρσξηζηά Έγγξαθα Σπλαιιαγώλ.
Τν IBM Content Manager OnDemand on Cloud (Υπεξεζία Cloud) παξέρεη:
α.

β.

Αξρεηνζέηεζε Υςειήο Ταρύηεηαο
●

Φόξησζε, επξεηεξηνπνίεζε θαη αξρεηνζέηεζε εθηππώζηκσλ απνηειεζκάησλ πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ από ηελ εθαξκνγή, όπσο π.ρ. αλαθνξέο, ηηκνιόγηα, θαηαζηάζεηο, πνιηηηθέο,
επεμεγήζεηο νθειώλ, ζπλαιιαγέο πιεξσκήο/πίζησζεο θ.ν.θ.

●

Δπειημία ρεηξηζκνύ κεγάισλ αξρείσλ δεδνκέλσλ κε πνιιά έγγξαθα

●

Υπνζηήξημε γηα κεγάιε γθάκα κνξθώλ αξρείσλ, όπσο π.ρ. PDF, AFP, LineData, XML

Απηόκαηε Δπξεηεξηνπνίεζε
●

γ.

Απνηειεζκαηηθή Φξήζε Φώξνπ Απνζήθεπζεο
●

δ.

Τν πξόγξακκα θόξησζεο θαη επξεηεξηνπνίεζεο ζην Cloud εμάγεη απηόκαηα ηα θαηάιιεια
κεηαδεδνκέλα από αλαθνξέο, θαηαζηάζεηο θ.ν.θ. θαη ηα ζπκπιεξώλεη ζε πεδία
επξεηεξηνπνίεζεο ζε ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε θαη
αλάθηεζε δεδνκέλσλ.
Τα αξρεηνζεηεκέλα δεδνκέλα ζπκπηέδνληαη γηα πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ
ρώξνπ απνζήθεπζεο.

Αξρεηνζέηεζε κε εκεξνκελία ιήμεο εγγξάθσλ
●

Γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο, κπνξνύλ
λα νξηζηνύλ επηρεηξεζηαθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απηόκαηε ιήμε αξρεηνζεηεκέλσλ δεδνκέλσλ
αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαθνξάο/θαηάζηαζεο θ.ν.θ. από ηελ νπνία πξνέξρνληαη.

ε.

Αξρεηνζέηεζε ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε πξόηππα XML.

ζη.

Πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηπαθήο δηεπαθήο ή θνξεηήο ζπζθεπήο ζε αξρεηνζεηεκέλεο θαηαζηάζεηο,
αλαθνξέο θ.ν.θ.

δ.

Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο ππνζηήξημεο γηα αλαδήηεζεο πιήξνπο θεηκέλνπ (Full
Text Search).

ε.

Πεξηνδηθή δηαλνκή αλαθνξώλ ζε θαζνξηζκέλνπο εζσηεξηθνύο ρξήζηεο.

ζ.

Αλαπαξαγσγή δεδνκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ζε κηα δεπηεξεύνπζα ηνπνζεζία,
ππνζηήξημε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεδνκέλσλ κεηά από θαηαζηξνθή

η.

Μηα αζθαιή ηδησηηθή ππνδνκή "ελόο θαηνίθνπ" (single tenant) πνπ ηξνθνδνηείηαη από δύν θέληξα
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο δηαζεζηκόηεηαο

ηα.

Παξαθνινύζεζε πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ζε 24x7 βάζε

Όιεο νη αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κε ηελ αγνξά ησλ Απαηηνύκελσλ Γηθαησκάησλ επί
ηνπ IBM Content Manager OnDemand on Cloud, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
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1.1

Απαιηούμενα Γικαιώμαηα
Ο Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη κηα ζπλδξνκή γηα κηα Πξνζθνξά Βαζηθήο Υπεξεζίαο, θαζώο θαη
δηθαηώκαηα Απνζήθεπζεο (Storage), όπσο νξίδεηαη παξαθάησ.
Γικαίυμα Φπήζηρ Πποζθοπάρ Βαζικήρ Υπηπεζίαρ
●

Κάζε Πξνζθνξά Βαζηθήο Υπεξεζίαο αληηπξνζσπεύεη ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαη εθηέιεζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνύ πξάμεσλ ρξεζηώλ ζε
κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Οη πεξηγξαθέο ησλ δπλαηνηήησλ
επεμεξγαζίαο έρνπλ ζθνπό λα θαζνδεγήζνπλ ηνλ πειάηε ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο
παξακεηξνπνίεζεο γηα ηα πξνβιεπόκελα θνξηία εξγαζίαο. Ωζηόζν, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα
κπνξνύλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ πειάηε.

●

Κάζε Πεξίπησζε Φξήζεο κηαο πξνζθνξάο βαζηθήο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία έσο
10 δηαθνξεηηθώλ νξηζκώλ αλαθνξώλ ζύληαμεο εθαξκνγώλ (report application definitions) ή
νξηζκώλ θαηαζηάζεσλ (statement definitions). Μπνξεί λα δεηεζεί νπνηεδήπνηε ε πξνεηνηκαζία
επηπιένλ νξηζκώλ ζύληαμεο αλαθνξώλ / εηδώλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ αγνξά πξόζζεησλ,
πξναηξεηηθώλ δηθαησκάησλ IBM Content Manager OnDemand Report Application Definition
OnDemand Setup, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, έλαληη πξόζζεηεο ρξέσζεο.

●

Κάζε Πεξίπησζε Φξήζεο κηαο πξνζθνξάο βαζηθήο ππεξεζίαο ζα πεξηιακβάλεη επίζεο έλα
πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πνπ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα δξαζηεξηόηεηεο αλάπηπμεο θαη δνθηκήο.
Απηό ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνύο παξαγσγήο.

Ο Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη πξόζζεηα δηθαηώκαηα Content Manager OnDemand Storage πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνύληαη κε ην ελ ιόγσ πεξηβάιινλ.
1.1.1

IBM Content Manager OnDemand Silver
α.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ PDF:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Silver παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο
θαη επξεηεξηνπνίεζεο έσο 50 GB δεδνκέλσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

β.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ AFP ή/θαη Line Data:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Silver παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο
θαη επξεηεξηνπνίεζεο έσο 900 GB δεδνκέλσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

γ.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ PDF κε ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε/αλάθηεζε εγγξάθσλ:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Silver παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο
θαη επξεηεξηνπνίεζεο έσο 30 GB δεδνκέλσλ κε έσο 60.000 εξγαζίεο αλαδήηεζεο ή αλάθηεζεο
εγγξάθσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

δ.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ AFP ή/θαη Line Data κε ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε/αλάθηεζε
εγγξάθσλ:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Silver παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο
θαη επξεηεξηνπνίεζεο έσο 500 GB δεδνκέλσλ κε έσο 60.000 εξγαζίεο αλαδήηεζεο ή αλάθηεζεο
εγγξάθσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

1.1.2

IBM Content Manager OnDemand Gold
Ζ πξνζθνξά Gold παξέρεη ηηο δηπιάζηεο δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ Content Manager OnDemand
Silver:
α.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ PDF:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Gold παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο θαη
επξεηεξηνπνίεζεο έσο 100 GB δεδνκέλσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

β.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ AFP ή/θαη Line Data:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Gold παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο θαη
επξεηεξηνπνίεζεο έσο 1800 GB δεδνκέλσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.
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γ.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ PDF κε ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε/αλάθηεζε εγγξάθσλ:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Gold παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο θαη
επξεηεξηνπνίεζεο έσο 60 GB δεδνκέλσλ κε έσο 120.000 εξγαζίεο αλαδήηεζεο ή αλάθηεζεο
εγγξάθσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

δ.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ AFP ή/θαη Line Data κε ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε/αλάθηεζε
εγγξάθσλ:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Gold παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο θαη
επξεηεξηνπνίεζεο έσο 1 Terabyte δεδνκέλσλ κε έσο 120.000 εξγαζίεο αλαδήηεζεο ή αλάθηεζεο
εγγξάθσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

1.1.3

IBM Content Manager OnDemand Platinum
Ζ πξνζθνξά Platinum παξέρεη ηηο πεληαπιάζηεο δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ Content Manager
OnDemand Silver:
α.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ PDF:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Platinum παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο
θαη επξεηεξηνπνίεζεο έσο 250 GB δεδνκέλσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

β.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ AFP ή/θαη Line Data:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Platinum παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο
θαη επξεηεξηνπνίεζεο έσο 4,5 TB δεδνκέλσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

γ.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ PDF κε ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε/αλάθηεζε εγγξάθσλ:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Platinum παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο
θαη επξεηεξηνπνίεζεο έσο 150 GB δεδνκέλσλ κε έσο 300.000 εξγαζίεο αλαδήηεζεο ή αλάθηεζεο
εγγξάθσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

δ.

Φόξησζε θαη επξεηεξηνπνίεζε εγγξάθσλ AFP ή/θαη Line Data κε ηαπηόρξνλε αλαδήηεζε/αλάθηεζε
εγγξάθσλ:
Μεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ από ηνλ Πειάηε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο
(staging area) ζην Cloud, ε παξακεηξνπνίεζε επηπέδνπ Platinum παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θόξησζεο
θαη επξεηεξηνπνίεζεο έσο 2,5 TB δεδνκέλσλ κε έσο 300.000 εξγαζίεο αλαδήηεζεο ή αλάθηεζεο
εγγξάθσλ ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα 12 σξώλ.

1.1.4

Γικαίυμα Αποθήκεςζηρ
Ο Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα ρώξνπ απνζήθεπζεο IBM Content Manager
OnDemand Storage πνπ ζα παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ επηιεγκέλε Πξνζθνξά Βαζηθήο Υπεξεζίαο.

1.2

Πποαιπεηικέρ Δπιλογέρ

1.2.1

IBM Content Manager OnDemand Report Application Definition
Ο Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη πξόζζεηνπο νξηζκνύο αλαθνξώλ/θαηαζηάζεσλ ή εθαξκνγώλ γηα θαη'
απαίηεζε πξνεηνηκαζία ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Με θάζε Αίηεκα, ν Πειάηεο δηθαηνύηαη ηελ
πξνεηνηκαζία 10 νξηζκώλ αλαθνξώλ/θαηαζηάζεσλ (report/statement definitions) ή δεδνκέλσλ εμόδνπ
εθαξκνγώλ (application output definitions).

1.2.2

IBM Content Manager OnDemand Development Environment
Ο Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη κηα ρσξηζηή πεξίπησζε ρξήζεο γηα ζθνπνύο αλάπηπμεο θαη δηελέξγεηαο
δνθηκώλ. Τν IBM Content Manager Development Environment πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνύο
αλάπηπμεο θαη δηελέξγεηαο δνθηκώλ. Απηό ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ζθνπνύο παξαγσγήο.
●

Τν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δελ παξέρεη πςειή δηαζεζηκόηεηα ή δπλαηόηεηεο απνθαηάζηαζεο κεηά
από θαηαζηξνθή.
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●

Σην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δελ πεξηιακβάλεηαη θάπνηα πνζόηεηα νξηζκώλ
αλαθνξώλ/θαηαζηάζεσλ. Ο Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη νξηζκνύο αλαθνξώλ ή δεδνκέλσλ εμόδνπ
εθαξκνγώλ ηνπ Content Manager OnDemand on Cloud.

●

Τν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο παξέρεηαη κε 500GB ρώξν απνζήθεπζεο. Αλ απαηηείηαη πεξηζζόηεξνο
ρώξνο απνζήθεπζεο, ν Πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη πξόζζεηα δηθαηώκαηα IBM Content Manager
OnDemand Storage.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ

2.1

Πολιηικέρ Αζθάλειαρ
Ζ IBM δηαζέηεη κηα νκάδα αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ θαη δηαηεξεί πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο θνηλνπνηνύληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Ζ 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. Ζ 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 Ζ.Π.Α. Ζ
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.
Ζ Υπεξεζία Cloud θξππηνγξαθεί πεξηερόκελν θαηά ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ δηθηύνπ ηεο IBM
θαη ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ Πειάηε.
Ζ Υπεξεζία Cloud θξππηνγξαθεί πεξηερόκελν όηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο γηα ηε κεηάδνζε
δεδνκέλσλ.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Γιαθεζιμόηηηα 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. Ζ 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. Τα εθεδξηθά (backup)/αλαηππσκέλα
(replicated) αληίγξαθα δεδνκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα απνζήθεπζε εθηόο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ θξππηνγξαθνύληαη πξηλ από ηε κεηαθνξά ηνπο θαη όηαλ είλαη απνζεθεπκέλα.

2.4

Καηαγπαθή Γπαζηηπιοηήηυν
Ζ 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
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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
Δπί ηνπ παξόληνο, απηή ε Υπεξεζία Cloud δελ είλαη πηζηνπνηεκέλε ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Αξρώλ Safe
Harbor ΖΠΑ-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. Ζ 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.
Ζ αλαθνξά ειέγρνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηνλ Πειάηε θαη ηνπο ειεγθηέο ηεο θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο.

3.

Σύμβαζη Δπιπέδος Παποσήρ Υπηπεζιών
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθόινπζε ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud, όπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Ζ Σύκβαζε SLA δελ
ζπληζηά εγγύεζε.

3.1

Οπιζμοί
α.

Πίζηυζη Γιαθεζιμόηηηαρ (Availability Credit) – ε απνδεκίσζε πνπ παξέρεη ε IBM γηα κηα
εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Ζ Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο
έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνύ ηηκνινγίνπ γηα ηελ Υπεξεζία Cloud εάλ απηή απνθηήζεθε απεπζείαο
από ηελ ΗΒΜ. Δάλ ε Υπεξεζία Cloud απνθηήζεθε από Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM, ηόηε ε IBM ζα
κεξηκλήζεη γηα κηα απεπζείαο επηζηξνθή ρξεκάησλ ζηνλ Πειάηε.

β.

Αξίυζη (Claim) – κηα αμίσζε πνπ εγείξεη ν Πειάηεο ζηελ IBM επεηδή δελ επηηεύρζεθε θάπνην
επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ Μήλα.

γ.

Σςμβαηικόρ Μήναρ (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθόο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud, αξρίδνληαο από ηηο 12.00 π.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Ζ.Π.Α. ηελ
πξώηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Ζ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

δ.

Φπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δελ δηαηίζεηαη
ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud πνπ δηθαηνύηαη λα
ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο. Σην Φξόλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ε Υπεξεζία Cloud δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε από ηα αθόινπζα
ζπκβάληα:

ε.

(1)

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο,

(2)

Σπκβάληα ή αηηίεο πέξαλ από ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζύλδεζε κε ην Internet, έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θ.ν.θ.),

(3)

Πξνβιήκαηα κε πεξηερόκελν, εμνπιηζκό ή εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο κε ηελ
Υπεξεζία Cloud ή νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό, πιηθό εμνπιηζκό ή άιιε ηερλνινγία ηξίησλ
πξνκεζεπηώλ,

(4)

Με ζπκκόξθσζε ηνπ Πειάηε κε ηηο απαηηνύκελεο δηακνξθώζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδόκελεο πιαηθόξκεο ή νθεηιόκελα ζηνλ Πειάηε ζθάικαηα δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ,
εληνιώλ ή πξνγξακκαηηζκνύ.

(5)

Οθεηιόκελε ζηνλ Πειάηε παξαβίαζε αζθάιεηαο ή νπνηεζδήπνηε πξαγκαηνπνηνύκελεο από
ηνλ Πειάηε δνθηκέο αζθάιεηαο, ή

(6)

Σπκκόξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξέρεη ν
Πειάηεο ζηελ IBM ή παξέρνληαη από θάπνην ηξίην κέξνο ζηελ ΗΒΜ γηα ινγαξηαζκό ηνπ
Πειάηε.

Σςμβάν (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζύλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελόο
επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ.
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3.2

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
Γηα ηελ έγεξζε κηαο Αμίσζεο, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκόηεηαο 1 (όπσο νξίδεηαη παξαθάησ ζην άξζξν Τερληθή Υπνζηήξημε) γηα θάζε Σπκβάλ ζην Help
Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο 24 σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ζα παξαηεξήζεη γηα πξώηε θνξά
ηηο επηπηώζεηο ηνπ Σπκβάληνο ζηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη όιεο
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην Σπκβάλ θαη λα πξνζθέξεη εύινγε βνήζεηα ζηελ IBM γηα ηε δηάγλσζε
θαη επίιπζε ηνπ Σπκβάληνο.
Μηα Αμίσζε γηα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο πξέπεη λα εγείξεηαη εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηε
ιήμε ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα θαηά ηνλ νπνίν αλέθπςε ε αηηία ηεο Αμίσζεο.
α.

Οη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
ζα κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλέθεξε ηε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε
έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειόηεξε ηζρύνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο κε βάζε ηε
ζσξεπηηθή δηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνύ Μήλα, όπσο
αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Τν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Γηαζεζηκόηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε Σπκβαηηθό Μήλα δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50 ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα ηελ
Υπεξεζία Cloud.

3.3

Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Γηαζεζηκόηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ Μήλα
Γιαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

Πίζηυζη Γιαθεζιμόηηηαρ
(% ηηρ Μηνιαίαρ Φπέυζηρ Σςνδπομήρ* για ηο
Σςμβαηικό Μήνα πος αποηελεί ανηικείμενο Αξίυζηρ)

<99%

5%

< 97%

10%

< 95%

25%

<90%

50%

* Δάλ ε Υπεξεζία Cloud απνθηήζεθε από έλαλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM, ε κεληαία ρξέσζε
ζπλδξνκήο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή θαηαιόγνπ ηεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ην Σπκβαηηθό
Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.
Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ιεπηώλ
ζε έλα Σπκβαηηθό Μήλα, κείνλ ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα, δηαηξνύκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην Σπκβαηηθό Μήλα.
Παξάδεηγκα: Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 500 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Σπκβαηηθνύ
Μήλα
Σύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 440 ιεπηά Φξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.760 ιεπηά
__________________________________________

= 5% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 98,98% δηαζεζηκόηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνύ Μήλα

Σπλνιηθή δηάξθεηα Σπκβαηηθνύ Μήλα = 43.200 ιεπηά

3.4

Άλλερ Πληποθοπίερ για αςηή ηη Σύμβαζη SLA
Ζ παξνύζα Σύκβαζε SLA θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηελ εηαηξεία ηνπ Πειάηε θαη δελ ηζρύεη γηα αμηώζεηο πνπ
εγείξνληαη από ρξήζηεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud, νύηε γηα εθδόζεηο beta ή δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο
ππεξεζηώλ. Ζ Σύκβαζε SLA δηέπεη κόλν ηηο Υπεξεζίεο Cloud πνπ βξίζθνληαη ζε παξαγσγηθή ρξήζε. Γελ
ηζρύεη γηα κε παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά,
πεξηβαιιόλησλ δηελέξγεηαο δνθηκώλ, απνθαηάζηαζεο κεηά από θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ή
αλάπηπμεο.
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4.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud κέζσ email θαη κηαο online πύιεο ππνζηήξημεο,
όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ζ 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, ηηο δηεπζύλζεηο email, 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:
Ζ 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)

4

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

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

5.

Γικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

5.1

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

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.

β.

Terabyte – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Έλα
Terabyte είλαη 2 πςσκέλν ζηε δύλακε 40 bytes. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ Terabytes ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηεο Υπεξεζίαο
Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

i126-6906-01 (04/2015)

Σειίδα 7 από 10

γ.

5.2

Αίηημα (Request) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία
Cloud. Αίηεκα είλαη ε πξάμε ηνπ πειάηε κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ε IBM λα παξέρεη κηα
ππεξεζία. Αλάινγα κε ηελ ππεξεζία, έλα Αίηεκα κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή κηαο γξαπηήο
εηδνπνίεζεο ή κηαο αίηεζεο ππνζηήξημεο πνπ ππνβάιιεηαη κέζσ ηειεθώλνπ, e-mail ή δηαδηθηύνπ.
Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ Αηηεκάησλ πνπ
ππνβάιινληαη ζηελ Υπεξεζία Cloud 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.

5.3

Φπέυζειρ για Καη' Απαίηηζη Δπιλογέρ
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.

6.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Δπιλογέρ Ανανέυζηρ

6.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
Ζ 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 ΗΒΜ ή ηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ ηνλ εμππεξεηεί
θαη ε ελ ιόγσ αύμεζε ζα επηβεβαηώλεηαη ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

6.2

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

6.2.1

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.

6.2.2

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.

6.2.3

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.

7.

Λογιζμικό Δνεπγοποίηζηρ
Απηή ε Υπεξεζία Cloud πεξηιακβάλεη ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
κόλν ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud από ηνλ Πειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
ηζρύνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Αλ ην ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο ζπλνδεύεηαη από κηα μερσξηζηή ζύκβαζε
άδεηαο ρξήζεο, νη όξνη ηεο ελ ιόγσ ή ησλ ελ ιόγσ ζπκβάζεσλ άδεηαο ρξήζεο ηζρύνπλ επίζεο, ζύκθσλα
κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζην παξόλ άξζξν. Σε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο, νη όξνη ηεο
Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ ππεξηζρύνπλ ησλ όξσλ νπνηαζδήπνηε ζπλνδεπηηθήο ζύκβαζεο άδεηαο ρξήζεο.
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ελεξγνπνίεζεο θαηά ηε ιήμε ή ηελ
θαηαγγειία ηεο Υπεξεζίαο Cloud.
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Πεξηιακβάλεηαη ην παξαθάησ ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο:
AFP Viewer:
Ο Πειάηεο κπνξεί λα απνθηήζεη πξόζβαζε θαη λα κεηαθνξηώζεη (download) ην ινγηζκηθό AFP Viewer.
Τν AFP Viewer είλαη κηα πξόζζεηε ιεηηνπξγία (plug-in) πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ν Πειάηεο ζην
πξόγξακκα πινήγεζεο (web browser) ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξνβνιή εγγξάθσλ ζε κνξθή AFP (Advanced
Function Printing). Ο Πειάηεο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ην AFP Viewer ζην πξόγξακκα πινήγεζεο
εθείλσλ ησλ ρξεζηώλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ξπζκηζηεί ε πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ θαη είλαη απαξαίηεηε
ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη πξνβνιήο εγγξάθσλ ζε κνξθή AFP. Πιεξνθνξίεο γηα ηε κεηαθόξησζε ηεο
πξόζζεηεο ιεηηνπξγίαο AFP Viewer ζα παξέρνληαη θαηόπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε.

8.

Γενικέρ Γιαηάξειρ

8.1

Ππόζβαζη Δξυηεπικών Φπηζηών
Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα ρνξεγήζεη ζε Δμσηεξηθνύο Φξήζηεο ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ
Υπεξεζία Cloud. Δμσηεξηθόο Φξήζηεο (External User) είλαη έλα κνλαδηθό πξόζσπν πνπ δελ είλαη
ππάιιεινο ηνπ Πειάηε θαη δελ πιεξώλεηαη ή ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε. Έλα πξόζσπν πνπ
είλαη ππάιιεινο ηνπ Πειάηε ή πιεξώλεηαη από ηνλ Πειάηε, αιιά δελ απνθηά πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία
Cloud ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιόγσ ζρέζεο κπνξεί λα είλαη έλαο Δμσηεξηθόο Φξήζηεο. Ο Πειάηεο είλαη
ππεύζπλνο γηα ηνπο ελ ιόγσ Δμσηεξηθνύο Φξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά θαη όρη
πεξηνξηζηηθά, ηεο επζύλεο γηα α) νπνηεζδήπνηε αμηώζεηο εγείξνληαη από ηνπο Δμσηεξηθνύο Φξήζηεο
αλαθνξηθά κε ηελ Υπεξεζία Cloud ή β) νπνηεζδήπνηε πεξηπηώζεηο θαηάρξεζεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud
από ηνπο ελ ιόγσ Δμσηεξηθνύο Φξήζηεο.

8.2

Λογιζμικό FTP
Γηα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αλαθνξώλ, θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ γηα θόξησζε θαη
επξεηεξηνπνίεζε ζηελ Υπεξεζία Cloude, ν Πειάηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθό πειάηε FTP (File
Transfer Protocol). Ζ IBM ζα παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ζύλδεζεο γηα ηε ζύλδεζε ζηελ
Υπεξεζία Cloud γηα ηελ ππνβνιή δεδνκέλσλ γηα θόξησζε θαη επξεηεξνπνίεζε ζηελ Υπεξεζία Cloud.

8.3

Γίκηςο VPN (Virtual Private Network)
Ο Πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο βαζηδόκελεο ζε ινγηζκηθό ζύλδεζεο VPN γηα ην
ζθνπό ηεο αζθαινύο ζύλδεζεο κε ηελ Υπεξεζία Cloud. Πιεξνθνξίεο γηα ην VPN ζα παξέρνληαη θαηόπηλ
γξαπηνύ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε.

8.4

Ππόζβαζη ζηην Υπηπεζία Cloud μέζυ Γιαδικηςακήρ Δπαθήρ ή Φοπηηήρ Σςζκεςήρ
Ο Πειάηεο ζα νξίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, θαινύκελα "Γηαρεηξηζηέο Φξεζηώλ", πνπ ζα
δεκηνπξγνύλ ηνπο ινγαξηαζκνύο γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεηάδνληαη πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud
κέζσ δηαδηθηπαθήο δηεπαθήο ή κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο. Μόλν νη ρξήζηεο εληόο ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ
Πειάηε κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud κέζσ δηαδηθηπαθήο επαθήο ή θνξεηήο
ζπζθεπήο. Ζ IBM ζα παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ζύλδεζεο γηα ηε δηαδηθηπαθή πξόζβαζε ή
ηελ πξόζβαζε κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο.

8.5

Cookies
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί, ζην πιαίζην ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ
Πειάηε (ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) 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 κε ηνλ Πειάηε.
Ο Πειάηεο επηβεβαηώλεη όηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε 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. Ζ IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ
ππαιιήισλ θαη ππεξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξόζβαζε, ελεκέξσζε, δηόξζσζε ή
δηαγξαθή ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο.
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8.6

Τοποθεζίερ Ανηλούμενυν Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ αληινύλ ηα νθέιε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Ζ 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 ΗΒΜ.

Σημανηικό: Ζ 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
Ζ 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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