Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ
IBM Emptoris Contract Management on Cloud
ηελ παξνύζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ πεξηγξάθεηαη ε Τπεξεζία Cloud πνπ παξέρεηαη από ηελ IBM ζηνλ Πειάηε.
Με ηνλ όξν "Πειάηεο" λννύληαη ε εηαηξεία, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο θαη νη απνδέθηεο ηεο Τπεξεζίαο
Cloud. Ζ αληίζηνηρε Πξνζθνξά Σηκήο (Quotation) θαη ε Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα πλαιιαγώλ.

1.

Υπεξεζία Cloud
Σν IBM Emptoris Contract Management on Cloud παξέρεη κηα ππνδνκή απνζήθεπζεο όπνπ ν Πειάηεο
κπνξεί λα απνζεθεύζεη ηα έγγξαθα ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεώλ ηνπ.

1.1

Λεηηνπξγίεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud
Με βάζε ην Έγγξαθν πλαιιαγήο, ν Πειάηεο ζα ιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Οη Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο επηηξέπνπλ ζηνλ Πειάηε λα θάλεη ηα εμήο:
●

Μεηαθόξησζε ζπκβνιαίσλ, ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηα θαηάιιεια κεηαδεδνκέλα
(δειαδή, όξνπο).

●

Αλαδήηεζε δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία ζρεηηθώλ αλαθνξώλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ
ελδηαθέξνπλ ηνλ Πειάηε.

●

Λήςε πξνεηδνπνηήζεσλ γηα επεξρόκελα ζπκβάληα όπσο π.ρ. ιήμεηο ζπκβνιαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνβεί ν Πειάηεο ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο.

Οη Πξνεγκέλεο Λεηηνπξγίεο (Advanced Features) επηηξέπνπλ ζηνλ Πειάηε λα θάλεη ηα εμήο:

1.2

●

Γηαπξαγκάηεπζε ζπκβνιαίσλ.

●

Παξαθνινύζεζε ηήξεζεο ππνρξεώζεσλ κεηά ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ.

●

Σξνπνπνίεζε ππνγεγξακκέλσλ ζπκβνιαίσλ.

●

Υξήζε πξνηύπσλ ζπκβνιαίσλ θαη πξνηύπσλ ξεηξώλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηα
ηζρύνληα πξόηππα.

●

Υξήζε Οδεγνπ Απηνεμππεξέηεζεο (Self-service Wizard) πνπ θαζνδεγεί αξράξηνπο ρξήζηεο θαηά ηε
δεκηνπξγία ζπκβνιαίσλ.

●

Πξνζδηνξηζκόο θαη ζπλεξγαζία ζε πην ζύλζεηα ζηνηρεία ελόο ζπκβνιαίνπ. Γηα παξάδεηγκα,
δηαηίζεληαη νξηζκνί γξακκήο γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξηώλ πνπ εηζάγνληαη ζε κνξθή πίλαθα ζε έλα
ζπκβόιαην.

●

Γηαηίζεληαη δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο δηαδηθαζηώλ έγθξηζεο θαη ad hoc εμέηαζεο ζπκβνιαίσλ γηα
απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία.

●

Δλζσκάησζε ζε άιια ζπζηήκαηα κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ.

IBM Emptoris Contract Management on Cloud
Σν IBM Emptoris Contract Management on Cloud επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα εθηειεί δηαρεηξηζηηθέο
εξγαζίεο κε ζπκβόιαηα όπσο π.ρ.:
●

πκβόιαηα πώιεζεο κε πειάηεο

●

πκβόιαηα γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, ζπκβάζεηο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο.

●

Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο πκβάζεσλ NDA κε νπνηνδήπνηε κέξνο.

Με ηελ Τπεξεζία Cloud, ν Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη όιεο ηηο Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο θαη όιεο ηηο
Πξνεγκέλεο Λεηηνπξγίεο.

1.3

IBM Emptoris Contract Management Buy Side Premium on Cloud
Σν IBM Emptoris Contract Management Buy Side Premium on Cloud επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα εθηειεί
δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο κε ζπκβόιαηα πξνκήζεηαο, όπσο π.ρ. ζπκβόιαηα γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ θαη
ππεξεζηώλ θαη ζπκβάζεηο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα
δηαρείξηζεο αληίζηνηρσλ ζπκβνιαίσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο, όπσο π.ρ. ζπκβάζεηο
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NDA. Με ηελ Τπεξεζία Cloud, ν Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη όιεο ηηο Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο θαη όιεο
ηηο Πξνεγκέλεο Λεηηνπξγίεο.

1.4

IBM Emptoris Contract Management Sell Side Premium on Cloud
Σν IBM Emptoris Contract Management Sell Side Premium on Cloud επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα εθηειεί
δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο κε ζπκβόιαηα πνπ αθνξνύλ ζε πσιήζεηο ζε πειάηεο, όπσο π.ρ. ζπκβόιαηα
πώιεζεο θαη ζπκβάζεηο NDA κε πειάηεο. Με ηελ Τπεξεζία Cloud, ν Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
όιεο ηηο Βαζηθέο θαη Πξνεγκέλεο Λεηηνπξγίεο.

1.5

IBM Emptoris Contract Management Buy Side on Cloud
Σν IBM Emptoris Contract Management Buy Side on Cloud επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα εθηειεί
δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο κε ζπκβόιαηα πξνκήζεηαο, όπσο π.ρ. ζπκβόιαηα γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ θαη
ππεξεζηώλ θαη ζπκβάζεηο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα
δηαρείξηζεο αληίζηνηρσλ ζπκβνιαίσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο, όπσο π.ρ. ζπκβάζεηο
NDA. Με ηελ Τπεξεζία Cloud, ν Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη όιεο ηηο Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο.

1.6

IBM Emptoris Contract Management Sell Side on Cloud
Σν IBM Emptoris Contract Management Sell Side on Cloud επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα εθηειεί
δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο κε ζπκβόιαηα πνπ αθνξνύλ ζε πσιήζεηο ζε πειάηεο, όπσο π.ρ. ζπκβόιαηα
πώιεζεο θαη ζπκβάζεηο NDA κε πειάηεο. Με ηελ Τπεξεζία Cloud, ν Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
όιεο ηηο Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο.

1.7

IBM Emptoris Contract Management For Commercial Banking Agreements on Cloud
Σν IBM Emptoris Contract Management for Commercial Banking Agreements on Cloud επηηξέπεη ζηνλ
Πειάηε λα εθηειεί δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο κε ζπκβόιαηα θαη άιια έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκβάζεηο
εκπνξηθήο θαη ρνλδξηθήο ηξαπεδηθήο. Με ηελ Τπεξεζία Cloud, ν Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη όιεο
ηηο Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο θαη όιεο ηηο Πξνεγκέλεο Λεηηνπξγίεο.

1.8

Πξναηξεηηθέο Δπηινγέο

1.8.1

Πξνζθνξέο γηα Αλάγλωζε Μόλν (Read Only Offerings)
ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο πξνζθνξέο:
●

IBM Emptoris Contract Management on Cloud Read Only

●

IBM Emptoris Contract Management Buy Side on Cloud Read Only

●

IBM Emptoris Contract Management Sell Side on Cloud Read Only

●

IBM Emptoris Contract Management For Commercial Banking Agreements on Cloud Read Only

Οη ρξήζηεο πξνζθνξώλ Read Only επηηξέπεηαη λα απνθηνύλ πξόζβαζε θαη λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο
ζε ρώξνπο απνζήθεπζεο (repositories), λα εμεηάδνπλ αλαθνξέο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ξνέο εξγαζηώλ σο
ππεύζπλνη έγθξηζεο (approver) ή δξνκνινγεηέο (router), λα ιακβάλνπλ θαη λα απνθξίλνληαη ζε
αμηνινγήζεηο, λα ιακβάλνπλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ηελ θαηάζηαζε εξγαζηώλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ θαη λα
ιακβάλνπλ πξνεηδνπνηήζεηο θηλδύλνπ. Οη ρξήζηεο πξνζθνξώλ Read Only κόλν κπνξνύλ επίζεο λα
δεκηνπξγήζνπλ ζπκβόιαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ νδεγό (wizard), π.ρ. όηαλ ν νδεγόο ελεξγνπνηείηαη από
εμσηεξηθέο εθαξκνγέο όπσο ην Salesforce.com.
1.8.2

IBM Emptoris Contract Management Sell Side on Cloud Advanced Add-On
Απηή ε επηινγή επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο Πξνεγκέλεο Λεηηνπξγίεο κε ηελ
Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM Emptoris Contract Management Sell Side on Cloud. Γηα λα αγνξάζεη απηή
ηελ επηινγή, ν Πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ππάξρνπζα ζπλδξνκή γηα ην IBM Emptoris Contract
Management Sell Side on Cloud.

1.8.3

IBM Emptoris Contract Management Buy Side on Cloud Advanced Add-On
Απηή ε επηινγή επηηξέπεη ζηνλ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο Πξνεγκέλεο Λεηηνπξγίεο κε ηελ
Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ IBM Emptoris Contract Management Buy Side on Cloud. Γηα λα αγνξάζεη απηή
ηελ επηινγή, ν Πειάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ππάξρνπζα ζπλδξνκή γηα ην IBM Emptoris Contract
Management Buy Side on Cloud.
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1.8.4

Πξνζθνξέο γηα Με Παξαγωγηθό Πεξηβάιινλ
ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο πξνζθνξέο:
●

IBM Emptoris Contract Management on Cloud for Non-Production Environment

●

IBM Emptoris Contract Management Buy Side on Cloud for Non-Production Environment

●

IBM Emptoris Contract Management Sell Side on Cloud for Non-Production Environment

●

IBM Emptoris Contract Management for Commercial Banking Agreements on Cloud for NonProduction Environment

Απηέο νη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα πιαίζηα ησλ κε παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Πειάηε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, δξαζηεξηόηεηεο δηελέξγεηαο
δνθηκώλ, ξύζκηζεο απόδνζεο, δηάγλσζεο ζθαικάησλ, ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο απόδνζεο
(benchmarking), δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο (staging) θαη δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε
εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξνζζεθώλ ή επεθηάζεσλ ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud κε ηε
ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ API (application programming interfaces). Πξέπεη λα αγνξαζηεί έλα ρσξηζηό Με
Παξαγσγηθό Πεξηβάιινλ γηα θάζε αγνξαζκέλε παξαγσγηθή Πεξίπησζε Υξήζεο εάλ ν Πειάηεο απαηηεί
ηελ εθηέιεζε κε παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπκβνιαίσλ.

2.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Απηή ε Τπεξεζία Cloud ζπκκνξθώλεηαη 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 πξόζζεηνπο όξνπο
πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν. Σπρόλ αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δελ ζα
ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud.
Απηή ε Τπεξεζία Cloud είλαη πηζηνπνηεκέλε ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Αξρώλ Safe Harbor ΖΠΑ-ΔΔ. Ζ
Τπεξεζία Cloud δελ θξππηνγξαθεί πεξηερόκελν θαηά ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ δηθηύνπ ηεο
IBM θαη ηνπ ζεκείνπ πξόζβαζεο δηθηύνπ (network access point) ή ηεο κεραλήο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. Ζ
Τπεξεζία Cloud δελ θξππηνγξαθεί πεξηερόκελν όηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο γηα ηε κεηάδνζε
δεδνκέλσλ. Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θξππηνγξάθεζε πεξηερνκέλνπ πξηλ ηελ πξνζζήθε ηνπ ελ
ιόγσ πεξηερνκέλνπ ζηελ Τπεξεζία Cloud.

3.

Σύκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθόινπζε ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud, όπσο θαζνξίδεηαη ζε κηα Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. Ζ ύκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγύεζε. Ζ ύκβαζε SLA είλαη δηαζέζηκε κόλν ζηνλ Πειάηε θαη ηζρύεη κόλν γηα ηε ρξήζε ζε
πεξηβάιινληα παξαγσγήο.

3.1

Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο
Ο Πειάηεο πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα Κξηζηκόηεηαο 1 ζην Help Desk
ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληόο 24 σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξώηε θνξά
όηη πξνέθπςε έλα ζπκβάλ πνπ έρεη επηπηώζεηο ζηε δηαζεζηκόηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο
πξέπεη εύινγα λα βνεζά ηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Μηα αμίσζε βάζεη δειηίνπ ππνζηήξημεο γηα ηε κε αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο κηαο ύκβαζεο SLA
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα. Ζ
απνδεκίσζε γηα κηα έγθπξε αμίσζε κε αληαπόθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο κηαο ύκβαζεο SLA ζα ζπλίζηαηαη
ζε κηα πίζησζε έλαληη ελόο κειινληηθνύ ηηκνινγίνπ γηα ηελ Τπεξεζία Cloud ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν δελ ήηαλ δηαζέζηκε ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ζην
ζύζηεκα παξαγσγήο ηεο Τπεξεζίαο Cloud ("Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο"). Ο Υξόλνο Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλαθέξεη ην ζπκβάλ έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ απνθαζίζηαηαη ε Τπεξεζία Cloud θαη δελ πεξηιακβάλεη ην ρξόλν πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα
πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο, αηηίεο πέξαλ από ηνλ
έιεγρν ηεο IBM, πξνβιήκαηα κε ην πεξηερόκελν ή ηελ ηερλνινγία, ην ζρεδηαζκό ή ηηο νδεγίεο ηνπ Πειάηε
ή ηξίησλ, κε ππνζηεξηδόκελεο δηαηάμεηο ζπζηεκάησλ θαη πιαηθνξκώλ ή άιια ζθάικαηα ηνπ Πειάηε, ή
πξνθιεζέληα από ηνλ Πειάηε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ή δνθηκέο αζθάιεηαο ηνπ Πειάηε. Ζ IBM ζα παξέρεη
ηελ πςειόηεξε ηζρύνπζα απνδεκίσζε κε βάζε ηε ζσξεπηηθή δηαζεζηκόηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ
παξέρεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ζπκβαηηθό κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10 ηνηο εθαηό (10%) ηνπ ελ
δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα ηελ Τπεξεζία Cloud.
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Γηα κηα δέζκε Τπεξεζηώλ Cloud (κεκνλσκέλεο Τπεξεζίεο Cloud πνπ πσινύληαη καδί σο εληαία
πξνζθνξά έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε απνδεκίσζε ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπλδπαζκέλε
κεληαία ηηκή γηα ηε δέζκε Τπεξεζηώλ Cloud θαη όρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα θάζε
κεκνλσκέλε Τπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εγείξεη αμίσζε αλαθνξηθά κε κία κόλν κεκνλσκέλε
Τπεξεζία Cloud ζε κηα δέζκε ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή.

3.2

Δπίπεδα Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Γηαζεζηκόηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζπκβαηηθνύ κήλα
Γηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα

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

<99,0

2%

<97,0

5%

<95,0

10%

* Δάλ ε Τπεξεζία Cloud απνθηήζεθε από έλαλ Δκπνξηθό πλεξγάηε ηεο IBM, ε κεληαία ρξέσζε
ζπλδξνκήο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή θαηαιόγνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα ην ζπκβαηηθό
κήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.
Ζ Γηαζεζηκόηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ιεπηώλ
ζε έλα ζπκβαηηθό κήλα, κείνλ ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα, δηαηξνύκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην ζπκβαηηθό κήλα.
Παξάδεηγκα: Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 500 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζπκβαηηθνύ κήλα
ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 500 ιεπηά Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.700 ιεπηά
__________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 98,8% δηαζεζηκόηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ κήλα

πλνιηθή δηάξθεηα πκβαηηθνύ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud κέζσ ηειεθώλνπ, email, online θόξνπκ θαη ελόο
ζπζηήκαηνο online αλαθνξάο πξνβιεκάησλ. Ζ IBM ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ην εγρεηξίδην "IBM Software
as a Service Support Handbook", ζην νπνίν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο θαη δηαδηθαζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη καδί κε ηελ
Τπεξεζία Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Κξηζηκόηεηα

1
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Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

Εεηήκαηα κε θξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο/δηαθνπή παξνρήο ππεξεζηώλ,
ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο:
● Γελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ή ε εύινγε εθηέιεζε πεξαηηέξσ εξγαζηώλ κε ρξήζε
ηνπ πξντόληνο ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο.
● Παξαβηάζηεθε ε αζθάιεηα ηνπ πξντόληνο.
● Πξνθύπηεη αιινίσζε δεδνκέλσλ.
● Ο πξνκεζεπηήο θαη ν αγνξαζηήο δελ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο (νύηε κέζσ ηνπ
πεξηβάιινληνο ρξήζηε, νύηε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο εηζαγσγήο).
● Καλέλαο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπκβόιαηα, λα ηξνπνπνηήζεη ην πεξηερόκελν
ζπκβνιαίσλ, λα εγθξίλεη ζπκβόιαηα θαη λα εθηειέζεη ζπκβόιαηα.
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Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

2

Εεηήκαηα κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
νη εμήο πεξηπηώζεηο:
● Κξίζηκα ηκήκαηα ηνπ πξντόληνο δελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά.
● Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξντόληνο έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ
παξαγσγηθόηεηα.
● Οη ρξήζηεο δελ ιακβάλνπλ πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπκβάληα.
● Ζ ιεηηνπξγία ξνώλ εξγαζηώλ θαη θαλόλσλ έγθξηζεο ζπκβνιαίσλ (Contracts Approval
Workflows and Rules) δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά.
● Οη παξαγγειίεο δελ κεηαδίδνληαη επηηπρώο ζηνπο πξνκεζεπηέο.

3

Εεηήκαηα κε πεξηνξηζκέλεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο:
● Οξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ πξντόληνο δελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, αιιά ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή
ιύζε.
● Κάπνηα ιεηηνπξγία ειάζζνλνο ζεκαζίαο δελ είλαη δηαζέζηκε θαη δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιύζε.
● Γελ είλαη δπλαηή ε επηζύλαςε εγγξάθνπ ζε ζηνηρεία ελόο ζπκβάληνο.
● Λαλζαζκέλε κνξθνπνίεζε πξνηύπνπ εηδνπνηήζεσλ.
● Με θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ παξάγνπλ απξνζδόθεηα απνηειέζκαηα.

4

Εεηήκαηα κε ειάρηζηεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη
εμήο πεξηπηώζεηο:
● Αίηεκα γηα πιεξνθνξίεο πξντόληνο
● Αίηεκα γηα πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ πξντόληνο
● Δπεμήγεζε ηνπ ηξόπνπ εμαγσγήο ελόο ζπκβάληνο
● Δπεμήγεζε ηνπ ηξόπνπ πξνγξακκαηηζκνύ κηαο εξγαζίαο δεκηνπξγίαο αλαθνξάο

5.

Γηθαηώκαηα θαη Τηκνιόγεζε

5.1

Μεηξηθά Σπζηήκαηα Φξέωζεο
Οη πξνζθνξέο Τπεξεζηώλ Cloud πσινύληαη ζύκθσλα κε ην (ηα) αθόινπζν(-α) κεηξηθό(-ά) ζύζηεκα(ηα)
ρξέσζεο:

5.2

α.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Φξήζηεο (Authorized User) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο είλαη έλα κνλαδηθό πξόζσπν ζην
νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα πξόζβαζεο ζηελ Τπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη
ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα θάζε Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ν νπνίνο απνθηά
πξόζβαζε ζηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα
παξάδεηγκα, κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελόο
εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ (application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Σν δηθαίσκα ρξήζεο πνπ δηαζέηεη έλαο
Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο είλαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε θαη
δελ επηηξέπεηαη ε θνηλή ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο νύηε κπνξεί λα νξηζηεί εθ λένπ άιινο ρξήζηεο,
παξά κόλν ζε πεξίπησζε κόληκεο κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ Υξήζηε ζε
θάπνην άιιν πξόζσπν.

β.

Πεξίπηωζε Φξήζεο (Instance) - κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Τπεξεζία Cloud. Πεξίπησζε Υξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηεο
Τπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Υξήζεο ηεο
Τπεξεζίαο Cloud πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

Φξέωζε γηα κε Πιήξε Μήλα
ην Έγγξαθν πλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.
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6.

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Δπηινγέο Αλαλέωζεο
Ζ πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε όηη
έρεη πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud, όπσο ηεθκεξηώλεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο. ηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Τπεξεζία Cloud αλαλεώλεηαη απηόκαηα, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη
βάζεη ζπλερόκελεο ρξήζεο ή δηαθόπηεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο.
ε πεξίπησζε απηόκαηεο αλαλέσζεο, εθηόο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο, ε Τπεξεζία Cloud ζα αλαλεώλεηαη απηόκαηα
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.
ε πεξίπησζε ζπλερόκελεο ρξήζεο, ε Τπεξεζία Cloud ζα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε ζε κεληαία
βάζε έσο όηνπ ν Πειάηεο πξνβεί ζε έγγξαθε δήισζε θαηαγγειίαο 90 εκεξώλ. Ζ Τπεξεζία Cloud ζα
εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα κεηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν 90
εκεξώλ.

7.

Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο
Απηή ε Τπεξεζία Cloud πεξηιακβάλεη ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο, ην νπνίν επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη
κόλν ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud από ηνλ Πειάηε θαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud.

8.

Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο

8.1

Απνθπγή Φξήζεο Πξνζωπηθώλ Πιεξνθνξηώλ Υγείαο
Ζ Τπεξεζία Cloud δελ πξννξίδεηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ή ιήςε oπνησλδήπνηε πιεξνθνξηώλ πγείαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, πιεξνθνξηώλ πγείαο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθύςεη ε ηαπηόηεηα
ζπγθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ (individualy identifiable health information), όπσο απηέο νξίδνληαη ζην Νόκν
πεξί Φνξεηόηεηαο θαη Δπζύλεο ηεο Αζθάιηζεο Τγείαο (Health Insurance Portability and Accountability
Act) ησλ ΖΠΑ ηνπ 1996, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί. Ο Πειάηεο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θάιπςε όισλ
ησλ δαπαλώλ ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνβεί ε IBM ζε ζπλάξηεζε κε νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο
πιεξνθνξίεο πνπ ηέζεθαλ από ηνλ Πειάηε ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ δαπαλώλ πνπ απνξξένπλ από αμηώζεηο ηξίησλ.

8.2

Γεδνκέλα

8.2.1

Σπιινγή
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί, ζην πιαίζην ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ
Πειάηε (ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud, κέζσ
ηερλνινγηώλ παξαθνινύζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ε IBM ζπγθεληξώλεη
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Τπεξεζίαο 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.

8.2.2

Δπεμεξγαζία
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε όια ηα Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ θαη ζηηο ρώξεο Ηζιαλδία,
Ληρηελζηάηλ, Ννξβεγία θαη Διβεηία ηζρύνπλ νη αθόινπζνη όξνη:
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (personal data, σο ν ελ ιόγσ
όξνο νξίδεηαη ζηελ Οδεγία 95/46/EΚ ηεο ΔΔ) δηακέζνπ θξαηηθώλ ζπλόξσλ ζηηο αθόινπζεο ρώξεο:
Απζηξαιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηλδία, Ηξιαλδία, Καλαδάο,
Λεπθνξσζία θαη Οιιαλδία. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί, θαηόπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, λα
θάλεη αιιαγέο ζηελ αλσηέξσ ιίζηα ρσξώλ όηαλ επιόγσο ζεσξεί όηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή ηεο
Τπεξεζίαο Cloud.
ε πεξίπησζε πνπ ην Πιαίζην Αξρώλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") Ζ.Π.Α.-Δ.Δ. θαη Ζ.Π.Α.-Διβεηίαο
δελ δηέπεη κηα δηαβίβαζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα από ρώξεο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ
Υώξνπ (ΔΟΥ) ή ηελ Διβεηία, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ή νη αληίζηνηρεο ζπλδεδεκέλεο κε απηά εηαηξείεο
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κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζηε ζύλαςε ρσξηζηώλ, πξόηππσλ ζπκβάζεσλ κε Πξόηππεο Ρήηξεο ηεο ΔΔ, ρσξίο
ηξνπνπνηήζεηο, ππό ηνπο αληίζηνηρνπο ξόινπο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 2010/87/ΔΔ ηεο ΔΚ,
έρνληαο αθαηξέζεη ηηο πξναηξεηηθέο ξήηξεο. Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ή επζύλεο απνξξένπλ από ηηο ελ
ιόγσ ζπκβάζεηο, αθόκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιόγσ έρνπλ ζπλαθζεί από ζπλδεδεκέλεο κε ηα
ζπκβαιιόκελα κέξε εηαηξείεο, ζα αληηκεησπίδνληαη από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζαλ λα πξόθεηηαη γηα
δηαθνξά ή επζύλε πνπ πξνέθπςε αλάκεζα ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε βάζεη ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο.

8.3

Πεξηερόκελν Υπεξεζίαο Cloud
Δθηεινύληαη εθεδξηθέο απνζεθεύζεηο (backups) ζε εκεξήζηα βάζε γηα παξαγσγηθέο Πεξηπηώζεηο Υξήζεο
θαη ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα κε παξαγσγηθέο Πεξηπηώζεηο Υξήζεο. Ζ IBM ζα δηαηεξεί έλα εθεδξηθό
αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε γηα κηα κέγηζηε ρξνληθή πεξίνδν 90 εκεξώλ γηα παξαγσγηθέο
Πεξηπηώζεηο Υξήζεο θαη γηα κέγηζηε ρξνληθή πεξίνδν 7 εκέξσλ γηα κε παξαγσγηθέο Πεξηπηώζεηο
Υξήζεο. Σα εθεδξηθά αληίγξαθα θπιάζζνληαη από ηελ IBM κόλν γηα ζθνπνύο απνθαηάζηαζεο κεηά από
θαηαζηξνθή ή γηα άιιεο πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαη δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη δηαγξάςεη ν Πειάηεο από ηελ Τπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο είλαη
ππεύζπλνο γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο Τπεξεζίαο Cloud ώζηε λα απνηξέπεηαη ε
δηαγξαθή δεδνκέλσλ από κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο θαη ν Πειάηεο απνδέρεηαη θαη ζπκθσλεί όηη κεηά ηε
δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, ε IBM δελ ζα κπνξεί θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα απνθαηαζηήζεη ηα
δεδνκέλα πνπ έρνπλ δηαγξαθεί.
Πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο Τπεξεζίαο Cloud, ν Πειάηεο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε από ηηο
παξερόκελεο ιεηηνπξγίεο δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ ή εμαγσγήο ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα ηελ εμαγσγή
δεδνκέλσλ. Γηαηίζεληαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλεο Δμαγσγήο Γεδνκέλσλ βάζεη ρσξηζηήο Πεξηγξαθήο
Έξγνπ. Μεηά ηελ παξαιαβή αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε εληόο 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνύ ηεο
Τπεξεζίαο Cloud, ε IBM ζα θαηαζηξέςεη ή ζα επηζηξέςεη ειεθηξνληθό αληίγξαθν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
Πειάηε ζε κνξθή πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηελ ηνπηθή εθαξκνγή ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο κπνξεί λα δεηήζεη
πηζηνπνίεζε θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ή αληίγξαθν ηνπ πεξηερνκέλνπ επηθνηλσλώληαο κε ηελ
Σερληθή Τπνζηήξημε.

8.4

Φξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
Σν πξνγξακκαηηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα ηελ εθηέιεζε
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο παξαηίζεηαη ζην Δγρεηξίδην Τπνζηήξημεο ηνπ Cloud Service (IBM Software as a
Service Support Handbook). Μπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ πξόζζεηνο Υξόλνο Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο πξνο ηνλ Πειάηε κέζσ ηεο ππεξεζίαο Σερληθήο
Τπνζηήξημεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ε Τπεξεζία Cloud ελδέρεηαη λα κελ
είλαη δηαζέζηκε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Ο ρξόλνο
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο πνπ εκπίπηεη ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο
ππνινγηζκνύο πίζησζεο δηαζεζηκόηεηαο νπνηαζδήπνηε ζύκβαζεο SLA. Ζ IBM δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
πξνβαίλεη ζε κε πξνζρεδηαζκέλεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνύο αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ
πεξηζηαηηθώλ.

8.5

Πξόζζεηεο Υπεξεζίεο

8.5.1

Αλαβαζκίζεηο Δθαξκνγώλ
Ζ IBM ζα εγθαζηζηά θαη ζα παξακεηξνπνηεί αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνύ ζηηο παξαγσγηθέο θαη κε
παξαγσγηθέο Πεξηπηώζεηο Υξήζεο ζε από θνηλνύ ζπκθσλεζείζα ώξα, αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο ώξεο
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ελ ιόγσ εξγαζηώλ.
Ζ IBM ζα παξέρεη εηδνπνίεζε ζηνλ Πειάηε 12 κήλεο πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ππνζηήξημεο γηα ηελ
έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο IBM πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Ζ IBM ζα
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πειάηε ζηε κεηάβαζε θάζε Πεξίπησζεο Υξήζεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ δηαζέηεη
ν Πειάηεο ζε κηα ππνζηεξηδόκελε έθδνζε ησλ Πξνγξακκάησλ IBM πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνύ
ππνζηήξημεο. Ο Πειάηεο ζα επηβαξύλεηαη κε ηηο δαπάλεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο. Δάλ ε κεηάβαζε
ελόο πξνγξάκκαηνο IBM ζε κηα ππνζηεξηδόκελε έθδνζε δελ νινθιεξσζεί εληόο ηεο πεξηόδνπ
εηδνπνίεζεο θαη ε ελ ιόγσ κε νινθιήξσζε δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε θαζπζηέξεζε πνπ πξνθιήζεθε
από ηελ ΗΒΜ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηεο, ε IBM κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε κε έγγξαθε
εηδνπνίεζε 30 εκεξώλ πξνο ηνλ Πειάηε.
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8.5.2

Αλαλεώζεηο Βάζεο Γεδνκέλωλ
Μία θνξά αλά ηξίκελν, ε IBM ζα αλαηππώλεη (replicate) ηα πεξηερόκελα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ζηε κε παξαγσγηθή Πεξίπησζε Υξήζεο ηνπ Πειάηε, γηα θάζε κε παξαγσγηθό
ζύζηεκα πνπ αγόξαζε ν Πειάηεο. Οη ππεξεζίεο αλαλέσζεο ζα εθηεινύληαη ζε από θνηλνύ
ζπκθσλεζείζα ώξα, αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο ώξεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ελ ιόγσ εξγαζηώλ.

8.6

Πηζηνπνηεηηθά Παξερόκελα από ηνλ Πειάηε
Ζ Τπεξεζία Cloud ζα παξακεηξνπνηεζεί γηα ηε ρξήζε κηαο παξερόκελεο από ηελ IBM δηεύζπλζεο URL
(Uniform Resource Locator) ζην Internet, εθηόο εάλ ν Πειάηεο δεηήζεη ξεηώο ηε ρξήζε δηθήο ηνπ
δηεύζπλζεο URL. Δάλ ν Πειάηεο επηιέμεη ηε ρξήζε δηθήο ηνπ δηεύζπλζεο URL γηα ηελ Τπεξεζία Cloud,
ηόηε ν Πειάηεο αλαιακβάλεη ην ζύλνιν ηεο επζύλεο, ηεο ζπληήξεζεο θαη ησλ δαπαλώλ γηα ηελ αλαλέσζε
ηεο δηεύζπλζεο URL θαη νπνησλδήπνηε απαηηνύκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ. Ο Πειάηεο νθείιεη λα παξαδώζεη
ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο πιεξνθνξίεο παξακεηξνπνίεζεο ζηελ ΗΒΜ πξνηνύ νινθιεξσζεί ε
πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα ηνλ Πειάηε.

8.7

Απνθαηάζηαζε κεηά από Καηαζηξνθή (Disaster Recovery)
ην βαζκό πνπ ν Πειάηεο ρξεζηκνπνηεί κηα ηξέρνπζα, ππνζηεξηδόκελε έθδνζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud, ζε
πεξίπησζε ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθιήζεθε από κηα θπζηθή
θαηαζηξνθή (π.ρ. ππξθαγηά, ζεηζκό, πιπκκήξα θ.ν.θ.) πέξαλ από ηνλ έιεγρν ηεο IBM, ζα παξέρνληαη
ππεξεζίεο Απνθαηάζηαζεο κεηά από Καηαζηξνθή νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηελ επαλαθνξά ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ηνπ Πειάηε ζε θάπνηα από ηηο Με Παξαγσγηθέο Πεξηπηώζεηο
Υξήζεο ή πλδέζεηο ηνπ Πειάηε. Ζ Απνθαηάζηαζε κεηά από Καηαζηξνθή είλαη δηαζέζηκε κόλν εάλ ν
Πειάηεο έρεη αγνξάζεη ηνπιάρηζηνλ κία Με Παξαγσγηθή Πεξίπησζε Υξήζεο ή ύλδεζε γηα θάζε
Αληίζηνηρν Πξόγξακκα IBM. Ζ Απνθαηάζηαζε κεηά από Καηαζηξνθή είλαη δηαζέζηκε κόλν γηα
παξαγσγηθέο Πεξηπηώζεηο Υξήζεο θαη πλδέζεηο. Ζ IBM ζα παξέρεη ππεξεζίεο Απνθαηάζηαζεο κεηά
από Καηαζηξνθή θαηαβάιινληαο εκπνξηθά εύινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Τπεξεζίαο
Cloud γηα ηνλ Πειάηε κε ηόρν έλα Υξόλν Απνθαηάζηαζεο (Recovery Time Objective - "RTO") πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηηο 72 ώξεο θαη έλα εκείν Απνθαηάζηαζεο (Recovery Point Objective - "RPO") πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηηο 24 ώξεο γηα παξαγσγηθέο Πεξηπηώζεηο Υξήζεο θαη πλδέζεηο.

8.8

Απαίηεζε Απόθηεζεο Σωξεπηηθώλ Γηθαηωκάηωλ
Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη έλα δηθαίσκα ρξήζεο Πεξίπησζεο Υξήζεο, θαζώο θαη επαξθή
δηθαηώκαηα Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ρξεζηώλ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνύλ ην IBM Emptoris Contract Management on Cloud, ην IBM Emptoris Contract Management
Buy Side Premium on Cloud, ην IBM Emptoris Contract Management Buy Side on Cloud, ην IBM
Emptoris Contract Management Sell Side Premium on Cloud, ην IBM Emptoris Contract Management
Sell Side on Cloud θαη ην IBM Emptoris Contract Management for Commercial Banking Agreements on
Cloud.

8.9

Με Απαηηνύκελα Γηθαηώκαηα Φξήζεο
Οη Υξήζηεο-Γηαρεηξηζηέο (Administrative Users) πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud. Ο
Πειάηεο δελ νθείιεη λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ γηα ηνπο ρξήζηεο-δηαρεηξηζηέο
ηεο Τπεξεζίαο Cloud.
Έλαο ρξήζηεο-δηαρεηξηζηήο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα εμήο: πξόηππα
ξεηξώλ, πξόηππα ζπκβνιαίσλ, ζρέδηα ζπλεληεύμεσλ, θαλόλεο έγθξηζεο, πξόηππα εηδνπνηήζεσλ,
νξηζκνύο γξακκώλ, νξηζκνύο όξσλ, νξγαληζκνύο, πεγέο δεδνκέλσλ, νκάδεο, ξόινπο, ξνέο εξγαζηώλ,
θαηεγνξίεο θαη θύξηεο εγγξαθέο πξνκεζεπηώλ.
Αλ έλαο ρξήζηεο-δηαρεηξηζηήο εθηειεί κε δηαρεηξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηόηε πξέπεη λα δηαζέηεη έλα
δηθαίσκα Δμνπζηνδνηεκέλνπ Υξήζηε.
Μπνξεί λα παξαρσξεζεί πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud ζε νπνηνπζδήπνηε εμσηεξηθνύο ρξήζηεο
(ρξήζηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμσηεξηθέο ηξίηεο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ν Πειάηεο), νη νπνίνη
ζεσξνύληαη Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο. Ο Πειάηεο δελ νθείιεη λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα Δμνπζηνδνηεκέλσλ
Υξεζηώλ γηα ηνπο Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνπο
Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηεο επζύλεο γηα α)
νπνηεζδήπνηε αμηώζεηο εγείξνληαη από ηνπο Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο αλαθνξηθά κε ηελ Τπεξεζία Cloud, β)
ηηο ρξεώζεηο κε ηηο νπνίεο επηβαξύλνληαη νη Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο, ή γ) νπνηεζδήπνηε πεξηπηώζεηο
θαηάρξεζεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud από ηνπο ελ ιόγσ Υξήζηεο-Δπηζθέπηεο.
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Σεκαληηθό: Ζ παξνύζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηώλ 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. ε 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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