Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ
IBM Marketing Cloud
Σηελ παξνχζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηψλ πεξηγξάθεηαη ε Υπεξεζία Cloud πνπ παξέρεηαη απφ ηελ IBM ζηνλ Πειάηε.
Με ηνλ φξν "Πειάηεο" λννχληαη ε εηαηξεία, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο θαη νη απνδέθηεο ηεο Υπεξεζίαο
Cloud. Ζ αληίζηνηρε Πξνζθνξά Τηκήο (Quotation) θαη ε Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα Σπλαιιαγψλ.

1.

Υπεξεζία Cloud
Τν IBM Marketing Cloud είλαη κηα βαζηδφκελε ζην cloud πιαηθφξκα ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ πνπ επηηξέπεη
ηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ πειαηψλ θαη απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ θαη απηνκαηνπνηεί ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ. Τν IBM Marketing Cloud πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα
βαζηδφκελα ζηελ παξνρή ιχζεσλ παθέηα θαη ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ
ππεπζχλσλ κάξθεηηλγθ απινπνηψληαο ηε δηαδηθαζία αγνξάο:

1.1

●

IBM Marketing Cloud Standard - Βνεζά ηνπο ππεπζχλνπο κάξθεηηλγθ λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ θαη λα παξαδίδνπλ εμαηνκηθεπκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κε πςειφηεξνπο
βαζκνχο κεηαηξνπήο.

●

IBM Marketing Cloud B2B Standard - Βνεζά ηνπο ππεπζχλνπο κάξθεηηλγθ ζηνλ εληνπηζκφ,
αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε επθαηξηψλ πψιεζεο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επζπγξάκκηζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ κε ηηο πσιήζεηο θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο.

●

IBM Marketing Cloud Budget and Expense Planning – Βνεζά ηνπο ππεπζχλνπο κάξθεηηλγθ ζηελ
θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ θαη ζρεδίσλ κε ηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο πνπ ζπλδέεηαη κε ζπζηήκαηα
κάξθεηηλγθ, δηαρείξηζεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (CRM) θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ.

IBM Marketing Cloud Standard
Μηα ζπλδξνκή IBM Marketing Cloud Standard παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:
●

Βάζε Γεδνκέλσλ Μάξθεηηλγθ (Marketing Database): Σπιινγή αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ πειαηψλ ζε
κία εληαία πεγή θαη αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηελέξγεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ
εθζηξαηεηψλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ επηθνηλσληψλ.

●

Τκεκαηνπνίεζε (Segmentation): Φξήζε δεδνκέλσλ ζπκπεξηθνξάο, πξνθίι, πξνηηκήζεσλ θαη
άιισλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ αλαιπηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν ζέιεηε
λα απεπζχλεζηε. Πξναηξεηηθά κπνξείηε λα ελζσκαηψζεηε ηηο ελ ιφγσ αλαδεηήζεηο ηκεκαηνπνίεζεο
ζηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο ζαο πξνθεηκέλνπ λα παξαδίδεηε πιήξσο ζηνρεπκέλν,
εμαηνκηθεπκέλν πεξηερφκελν ζην θνηλφ ζαο.

●

Λεηηνπξγία Γφκεζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Builder): Μηα εχρξεζηε δηαδηθηπαθή ιεηηνπξγία
επεμεξγαζίαο πνπ ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα επεμεξγαζηείηε πεξηερφκελν ζηελ
εθαξκνγή, κε άκεζε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο παξαθνινχζεζεο δηαζπλδέζεσλ, εμαηνκίθεπζεο,
δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θ.ν.θ.

●

Γπλακηθφ Πεξηερφκελν (Dynamic Content): Γεκηνπξγία κελπκάησλ κε πιεξνθνξίεο ζην θπξίσο
ζψκα ηνπ κελχκαηνο πνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ πειάηε, κε ηε ρξήζε ελφο εχρξεζηνπ
πεξηβάιινληνο ρξήζηε.

●

Γηελέξγεηα Γνθηκψλ A/B (A/B Testing): Απνζηνιή δνθηκαζηηθψλ κελπκάησλ email κε ζθνπφ ηε
δνθηκή ηεο γξακκήο ζέκαηνο, ηνπ νλφκαηνο απνζηνιέα θαη ησλ ζηνηρείσλ πεξηερνκέλνπ.
Δληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε θαη απνζηνιή ησλ κελπκάησλ
email κε ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζηηο επαθέο ζαο.

●

Email: Γεκηνπξγία θαη απνζηνιή κελπκάησλ email κε ζηνρεπκέλν θαη ειθπζηηθφ πεξηερφκελν.

●

Πξνψζεζε Μελπκάησλ Κηλεηήο Τειεθσλίαο (Mobile Push): Παξάδνζε εμαηνκηθεπκέλσλ
κελπκάησλ κε ην ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ εθαξκνγψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε πινχζηεο πιεξνθνξίεο
πξνθίι θαηαλαισηψλ.

●

Κνηλσληθή Γηαλνκή (Social Share): Κνηλνπνίεζε κελπκάησλ κάξθεηηλγθ ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη παξαγσγή αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε κνξθή αλαθνξψλ.

●

Σειίδα Πξνζγείσζεο (Landing Page): Δχρξεζηε ιεηηνπξγία πνπ ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε
ζειίδεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εθζηξαηείεο θαη πξνζαξκνζκέλεο δηαδηθηπαθέο θφξκεο.
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●

Αλάιπζε Σπκπεξηθνξάο (Behavioral Analytics): Δπεμεξγαζία απνηειεζκάησλ απνζηνιήο
κελπκάησλ email γηα ηνλ εληνπηζκφ ηάζεσλ θαη ηε ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο βάζεο
πειαηψλ. Οξηζκφο ηκεκάησλ πειαηψλ (customer segments) θαη επηινγή κεηξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε
δεκηνπξγία αλαθνξψλ δηαζηαχξσζεο θαη αλαθνξψλ πηλάθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα επεμεξγαζία ησλ ελ
ιφγσ αλαθνξψλ κε ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε πεδίσλ, ηελ αιιαγή κεηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ
ηαμηλφκεζε θαη αλαδηάηαμε ζηειψλ.

●

Αλαθνξέο Δθζηξαηεηψλ (Campaign Reports): Γεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ
πιεξνθνξηψλ αλαθνξάο γηα κελχκαηα email πνπ εζηάιεζαλ ζε πειάηεο. Σηα κεηξηθά ζηνηρεία ησλ
αλαθνξψλ πεξηιακβάλνληαη πξάμεηο αλνίγκαηνο, κεηαηξνπέο, πνιπκέζα, πξάμεηο πξνψζεζεο θαη
πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ξνήο παηεκάησλ.

●

Καίξηεο Πιεξνθνξίεο γηα Email (Email Insights): Παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα
πξνεπηζθφπεζεο ηεο γεληθήο εκθάληζεο κελπκάησλ email ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο πειάηε
email, παξαθνινχζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ πειάηε email απφ ηνπο
παξαιήπηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ιίζηεο απνζηνιήο email κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε
πξνγξακκάησλ email κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο θαη ηηο εθαξκνγέο πειάηε email πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο. Ζ ζπλδξνκή πεξηιακβάλεη 200.000 πξάμεηο αλνίγκαηνο email.
Καηαγξάθεηαη κηα 'πξάμε αλνίγκαηνο email' θάζε θνξά πνπ έλαο παξαιήπηεο email ιακβάλεη έλα
email απφ ηνλ Πειάηε θαη ην αλνίγεη. Ζ ζπλδξνκή πεξηιακβάλεη 50 πξάμεηο πξνεπηζθφπεζεο email.
Καηαγξάθεηαη κηα 'πξάμε πξνεπηζθφπεζεο email' θάζε θνξά πνπ ν Πειάηεο ππνβάιιεη έλα
ππφδεηγκα email ζηε ιεηηνπξγία απηή γηα ζθνπνχο πξνεπηζθφπεζεο. Τν Email Insights
πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηερλνινγίαο πνπ παξέρνληαη απφ ηε Litmus. Δπηπξνζζέησο, εάλ
νη αλάγθεο ηνπ Πειάηε ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ πξάμεσλ πξνεπηζθφπεζεο ή αλνίγκαηνο email πνπ
παξέρνληαη απφ ην παθέην πνπ αγφξαζε, ν Πειάηεο κπνξεί λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ πξάμεσλ
πξνεπηζθφπεζεο ή αλνίγκαηνο πνπ δηθαηνχηαη αγνξάδνληαο ην IBM Marketing Cloud Additional
Email Insights Opens ζε ελφηεηεο ησλ 100.000 πξάμεσλ αλά Σπκβάλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

●

Τν IBM Marketing Cloud Orientation απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην ππνδνκήο γηα ην IBM
Marketing Cloud. Παξέρεη κηα πςεινχ επηπέδνπ πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ Marketing Cloud, θαζψο θαη κηα εηζαγσγή ζην Μνληέιν Γέζκεπζεο Πειαηψλ (Customer
Engagement Model). Σε κηα αξρηθή ζπλδξνκή γηα ην Marketing Cloud πεξηιακβάλεηαη ην παθέην
πξνζαλαηνιηζκνχ (orientation package), ην νπνίν πξέπεη λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
απαηηνχκελεο ππεξεζίαο εμνηθείσζεο (onboarding). Παξαδίδεηαη σο πξνζθνξά απηνεμππεξέηεζεο
θαη πεξηιακβάλεη βίληεν θαη δηαδηθηπαθέο ερνγξαθήζεηο.

Σηηο ρξεψζεηο ζπλδξνκήο γηα απηή ηελ πξνζθνξά Υπεξεζίεο Cloud πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:

1.2

α.

Πέληε (5) Δμνπζηνδνηεκέλνη Φξήζηεο,

β.

Γέθα (10) ελεξγά πξνγξάκκαηα,

γ.

250 ρηιηάδεο αιιειεπηδξάζεηο κάξθεηηλγθ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κελχκαηα email θαη
πξνσζνχκελα κελχκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αλ απαηηνχληαη επηπιένλ αιιειεπηδξάζεηο
κάξθεηηλγθ, ν Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ IBM Marketing Cloud Standard
Additional Marketing Interactions ζε ελφηεηεο ησλ 1000 αιιειεπηδξάζεσλ αλά Σπκβάλ, θαη

δ.

200 ρηιηάδεο πξάμεηο αλνίγκαηνο ηνπ Email Insights.

IBM Marketing Cloud B2B Standard
Μηα ζπλδξνκή IBM Marketing Cloud B2B Standard παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:
●

Όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη κε ηελ πξνζθνξά IBM Marketing Cloud Standard

●

Απηνκαηνπνίεζε Μάξθεηηλγθ (Marketing Automation)

●

Αμηνπνίεζε επθαηξηψλ πψιεζεο (lead nurturing): Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ κε ηε
ρξήζε ελφο νπηηθνχ εξγαιείνπ αλάπηπμεο εθζηξαηεηψλ, απνζηνιή απηνκαηνπνηεκέλσλ κελπκάησλ
ή κεηάβαζε ζε έλα πξφγξακκα αμηνπνίεζεο φηαλ κηα επθαηξία πψιεζεο δξνκνινγεί ή εθηειεί κηα
ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα.

●

Δληαίν κνληέιν βαζκνιφγεζεο (single scoring model): Βαζκνιφγεζε πειαηψλ θαη ππνςήθησλ
πειαηψλ βάζεη αγνξαζηηθψλ θξηηεξίσλ, δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ή ζπκπεξηθνξψλ ηνπο, φπσο π.ρ.
επηζθέςεηο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο, ππνβνιή θνξκψλ, αληαιιαγή κελπκάησλ, ζπρλφηεηα
επηθνηλσλίαο ή επηζθέςεσλ θ.ν.θ. Αλάινγα κε ηε βαζκνιφγεζή ηνπο, απηνκαηνπνηεκέλεο
ιεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ δξνκνινγνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο θαηάιιειεο επαθφινπζεο ελέξγεηαο.
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●

Πξννδεπηηθέο Φφξκεο (Progressive Forms): Μείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ εγθαηάιεηςεο θνξκψλ θαη
ζηαδηαθή δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι κηαο επαθήο κε πξννδεπηηθέο θφξκεο πνπ παξνπζηάδνπλ
δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο θάζε θνξά πνπ κηα επαθή επηζθέπηεηαη έλα δηθηπαθφ ηφπν ή κηα ζειίδα
πξνζγείσζεο.

●

Παξαθνινχζεζε Χεθηαθήο Σπκπεξηθνξάο (Digital Behavior Tracking): Παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ
κε ηνλ νπνίν νη επαθέο επηθνηλσλνχλ online καδί ζαο κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ππνινγηζκνχ,
εθαξκνγψλ άκεζεο ζπλνκηιίαο, θνπκπηψλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.ν.θ. Φξεζηκνπνηήζηε
απηά ηα ζπκβάληα πξνζαξκνζκέλεο παξαθνινχζεζεο δηαδηθηπαθήο ζπκπεξηθνξάο γηα λα
κεηαθέξεηε κηα επαθή ζε θάπνην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ ή ζε έλα κνληέιν βαζκνιφγεζεο
ζπκπεξηθνξάο.

●

Δλνπνίεζε κε Σπζηήκαηα CRM (Customer Relationship Management (CRM) Integration):
Δλνπνίεζε κε ζπζηήκαηα CRM ηξίησλ πξνκεζεπηψλ, φπσο π.ρ. Salesforce.com, Microsoft
Dynamics CRM, NetSuite θαη Sugar CRM.

Σηηο ρξεψζεηο ζπλδξνκήο γηα απηή ηελ πξνζθνξά Υπεξεζίεο Cloud πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:

1.3

α.

Πέληε (5) Δμνπζηνδνηεκέλνη Φξήζηεο,

β.

Γέθα (10) ελεξγά πξνγξάκκαηα,

γ.

Έλα (1) κνληέιν βαζκνιφγεζεο,

δ.

50.000 εγγξαθέο βάζεο δεδνκέλσλ, θαη

ε.

200 ρηιηάδεο πξάμεηο αλνίγκαηνο ηνπ Email Insights.

IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning
Τν Marketing Cloud – Budget and Expense Planning βαζίδεηαη ζε ηερλνινγία ηεο Allocadia, κηα ηξίηε
ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία ηεο IBM, θαη κπνξεί λα αγνξαζηεί γηα ρξήζε κε ην Marketing Cloud Standard, ην
Marketing B2B Standard, ην IBM Silverpop Engage ή ην IBM Campaign. Μηα ζπλδξνκή IBM Marketing
Cloud B2B Standard παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:
●

Σρεδηαζκφο (Planning): Γεκηνπξγία θαη δηάζεζε ζρεδίσλ γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηεο εηαηξηθήο
ζηξαηεγηθήο, ηελ πξφβιεςε ηεο απφδνζεο επελδχζεσλ θαη ηελ πξφγλσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα
έζνδα ηεο εηαηξείαο.

●

Καηάξηηζε Πξνυπνινγηζκψλ (Budgeting): Καηάξηηζε θαη δηαρείξηζε γεληθψλ πξνυπνινγηζκψλ ζε
νπνηνδήπνηε λφκηζκα ρσξίο δχζρξεζηα, αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο ππνινγηζηηθά θχιια, ζε παγθφζκην
ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή ζε επίπεδν πξντφληνο.

●

Απφδνζε (Performance): Οπηηθνπνίεζε, αλάιπζε θαη βειηηζηνπνίεζε δαπαλψλ. Λήςε
εμππλφηεξσλ απνθάζεσλ κε ηε ζχλδεζε ζρεδίσλ θαη πξνυπνινγηζκψλ κε δεδνκέλα CRM,
νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα κάξθεηηλγθ.

Σηε ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα απηή ηελ πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
●

Πέληε (5) Δμνπζηνδνηεκέλνη Φξήζηεο θαη

●

Μία (1) Λεηηνπξγία Σχλδεζεο (Connector).

To IBM Marketing Cloud Budget and Expense Planning Additional Users κπνξεί λα αγνξαζηεί εάλ ν
Πειάηεο ρξεηάδεηαη πξφζζεηνπο Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο επηπιένλ ησλ ρξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κε
ηε βαζηθή ππεξεζίαο. Τν IBM Marketing Cloud Budget and Expense Planning Additional Connector
κπνξεί λα αγνξαζηεί εάλ ν Πειάηεο ρξεηάδεηαη πξφζζεηεο Λεηηνπξγίεο Σχλδεζεο (Connectors) επηπιένλ
εθείλσλ πνπ παξέρνληαη κε ηε βαζηθή ππεξεζία.

1.4

Πξνζθνξέο Υπεξεζηώλ Πξνεηνηκαζίαο
●

Τν IBM Marketing Cloud Standard Onboarding Services απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ
αξρηθήο παξνρήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ
παξακεηξνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε πξνζθνξψλ Marketing Cloud Standard. Απηή ε εμ απνζηάζεσο
παξαδηδφκελε ππεξεζία πξέπεη λα απνθηεζεί ππνρξεσηηθά κε κηα αξρηθή ζπλδξνκή γηα ην
Marketing Cloud. Οξίδεηαη έλαο ζχκβνπινο πξνθαηαξθηηθψλ ππεξεζηψλ (onboarding consultant) ν
νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηνπο Πειάηεο ζηηο πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ παξαδίδνληαη κέζσ κηαο
ζεηξάο ηειεδηαζθέςεσλ θαη βηληενγξαθεκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ζπλεδξηψλ εθπαίδεπζεο. Σηηο ελ ιφγσ
πξνθαηαξθηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο αξρηθήο παξνρήο, παξακεηξνπνίεζεο θαη
πξνεηνηκαζίαο, εθπαίδεπζεο, θαη εξσηαπνθξίζεσλ.

i126-6994-01 (08/2015)

Σειίδα 3 απφ 9

2.

●

Τν IBM Marketing Cloud B2B Standard Onboarding Services απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ
αξρηθήο παξνρήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ
παξακεηξνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε πξνζθνξψλ Marketing Cloud B2B Standard. Απηή ε εμ
απνζηάζεσο παξαδηδφκελε ππεξεζία πξέπεη λα απνθηεζεί ππνρξεσηηθά κε κηα αξρηθή ζπλδξνκή
γηα ην Marketing Cloud B2B Standard. Οξίδεηαη έλαο ζχκβνπινο πξνθαηαξθηηθψλ ππεξεζηψλ
(onboarding consultant) ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηνπο νξγαληζκνχο ζηηο πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο
πνπ παξαδίδνληαη κέζσ κηαο ζεηξάο ηειεδηαζθέςεσλ θαη βηληενγξαθεκέλσλ δηαδηθηπαθψλ
ζπλεδξηψλ εθπαίδεπζεο. Σηηο ελ ιφγσ πξνθαηαξθηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο
αξρηθήο παξνρήο, παξακεηξνπνίεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο, εθπαίδεπζεο, θαη εξσηαπνθξίζεσλ.

●

Τν Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Onboarding Services είλαη κηα ππεξεζία
εθπαίδεπζεο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα βνεζά ηνπο ρξήζηεο ζηελ παξακεηξνπνίεζε θαη
αμηνπνίεζε πξνζθνξψλ IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning. Απηή ε εμ
απνζηάζεσο παξαδηδφκελε ππεξεζία πξέπεη λα απνθηεζεί ππνρξεσηηθά κε ηελ αγνξά ηεο
πξνζθνξάο IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Planning Additional Users. Οξίδεηαη έλαο
ζχκβνπινο εθπαίδεπζεο (training consultant) ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηνπο νξγαληζκνχο ζηε ρξήζε
πξνεγκέλσλ ιεηηνπξγηψλ πξνζαξκνγήο αλαθνξψλ θαη ρεηξηζηεξίσλ κέζσ κηαο ζεηξάο
ηειεδηαζθέςεσλ θαη βηληενγξαθεκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ζπλεδξηψλ εθπαίδεπζεο. Σηηο ελ ιφγσ
πξνθαηαξθηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο αξρηθήο παξνρήο, παξακεηξνπνίεζεο θαη
πξνεηνηκαζίαο, εθπαίδεπζεο, θαη εξσηαπνθξίζεσλ.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Απηή ε Υπεξεζία Cloud ζπκκνξθψλεηαη 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 πξφζζεηνπο φξνπο
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. Τπρφλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δελ
ζα ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

3.

Σύκβαζε Δπηπέδνπ Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud, φπσο θαζνξίδεηαη ζε κηα Απφδεημε Γηθαηψκαηνο. Ζ Σχκβαζε SLA
δελ ζπληζηά εγγχεζε. Ζ Σχκβαζε SLA είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηνλ Πειάηε θαη ηζρχεη κφλν γηα ηε ρξήζε ζε
πεξηβάιινληα παξαγσγήο.

3.1

Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο
Ο Πειάηεο πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα Κξηζηκφηεηαο 1 ζην Help Desk
ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο 24 σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο παξαηεξεί γηα πξψηε θνξά
φηη πξνέθπςε έλα ζπκβάλ πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε δηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο
πξέπεη εχινγα λα βνεζά ηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Μηα αμίσζε βάζεη δειηίνπ ππνζηήξημεο γηα ηε κε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο κηαο Σχκβαζεο SLA
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνχ κήλα. Ζ
απνδεκίσζε γηα κηα έγθπξε αμίσζε κε αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο κηαο Σχκβαζεο SLA ζα ζπλίζηαηαη
ζε κηα πίζησζε έλαληη ελφο κειινληηθνχ ηηκνινγίνπ γηα ηελ Υπεξεζία Cloud ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν δελ ήηαλ δηαζέζηκε ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ζην
ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο Υπεξεζίαο Cloud ("Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο"). Ο Φξφλνο Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Πειάηεο αλαθέξεη ην ζπκβάλ έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ απνθαζίζηαηαη ε Υπεξεζία Cloud θαη δελ πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα
πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο, αηηίεο πέξαλ απφ ηνλ
έιεγρν ηεο IBM, πξνβιήκαηα κε ην πεξηερφκελν ή ηελ ηερλνινγία, ην ζρεδηαζκφ ή ηηο νδεγίεο ηνπ Πειάηε
ή ηξίησλ, κε ππνζηεξηδφκελεο δηαηάμεηο ζπζηεκάησλ θαη πιαηθνξκψλ ή άιια ζθάικαηα ηνπ Πειάηε, ή
πξνθιεζέληα απφ ηνλ Πειάηε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ή δνθηκέο αζθάιεηαο ηνπ Πειάηε. Ζ IBM ζα παξέρεη
ηελ πςειφηεξε ηζρχνπζα απνδεκίσζε κε βάζε ηε ζσξεπηηθή δηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε Σπκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ
παξέρεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ζπκβαηηθφ κήλα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ελ
δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud.
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3.2

Δπίπεδα Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Γηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβαηηθνχ κήλα
Γηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα

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

99% – 99,949%

2%

98% – 98,999%

5%

97% – 97,999%

10%

Φακειφηεξν απφ 97,000%

20%

* Δάλ ε Υπεξεζία Cloud απνθηήζεθε απφ έλαλ Δκπνξηθφ Σπλεξγάηε ηεο IBM, ε κεληαία ρξέσζε
ζπλδξνκήο ζα βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή θαηαιφγνπ ηεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ην ζπκβαηηθφ
κήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν αμίσζεο, κε έθπησζε 50%. Ζ IBM ζα πξνβαίλεη ζε κηα άκεζε επηζηξνθή
ρξεκάησλ ζηνλ Πειάηε.
Ζ Γηαζεζηκφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ιεπηψλ
ζε έλα ζπκβαηηθφ κήλα, κείνλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ κήλα, δηαηξνχκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην ζπκβαηηθφ κήλα.
Παξάδεηγκα: Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 50 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβαηηθνχ κήλα
Σχλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
Σπκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 50 ιεπηά Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.150 ιεπηά
_______________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα 99,884%
δηαζεζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ κήλα

Σπλνιηθή δηάξθεηα Σπκβαηηθνχ Μήλα = 43.200 ιεπηά

4.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud κέζσ email, online ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο,
Εσληαλήο Σπλνκηιίαο (Live Chat) θαη ηειεθψλνπ. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη καδί κε ηελ Υπεξεζία
Cloud θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.

Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

Σηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Φξόλνπο
Απόθξηζεο θαηά ην
Ωξάξην
Υπνζηήξημεο

1

Κξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο/δηαθνπή
παξνρήο ππεξεζηώλ:
Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ή
δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη
πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη
έρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εμαηηίαο
ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο
απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή κηαο ιχζεο.

Δληφο 1 ψξαο

2

Σεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ή κηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο
πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη θίλδπλνο ν Πειάηεο λα κε κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζε επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.
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Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

Σηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Φξόλνπο
Απόθξηζεο θαηά ην
Ωξάξην
Υπνζηήξημεο

3

Πεξηνξηζκέλεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ
ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληφο 4 εξγάζηκσλ
σξψλ

4

Διάρηζηεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ ραξαθηήξα.

Δληφο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

5.

Γηθαηώκαηα θαη Τηκνιόγεζε

5.1

Μεηξηθά Σπζηήκαηα Φξέωζεο
Ζ Υπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Πξόζβαζε (Access) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία
Cloud. Μηα Πξφζβαζε είλαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο πξέπεη λα
απνθηήζεη έλα κφλν δηθαίσκα Πξφζβαζεο γηα ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ
Πειάηε.

β.

Σπκβάλ (Event) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Τα
δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ βαζίδνληαη ζηνλ αξηζκφ εκθαλίζεσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Τα δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ αθνξνχλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε Υπεξεζία Cloud θαη δελ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή, αιιαγή ή ζπλάζξνηζε δηθαησκάησλ
επί ελφο είδνπο ζπκβάληνο κε άιια δηθαηψκαηα επί Σπκβάλησλ θάπνηαο άιιεο Υπεξεζίαο Cloud ή
θάπνηνπ άιινπ είδνπο ζπκβάληνο. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε θάζε
ζπκβάληνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") ή έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

γ.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Φξήζηεο (Authorized User) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά
δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα θάζε κνλαδηθφ Δμνπζηνδνηεκέλν Φξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα
πξφζβαζεο ζηελ Υπεξεζία Cloud κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ
ελφο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελφο εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνχ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Φξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξφζβαζεο
ζηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

δ.

Γέζκεπζε (Engagement) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζνχλ νη
ππεξεζίεο. Μηα Γέζκεπζε απνηειείηαη απφ επαγγεικαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Υπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα ηελ
θάιπςε θάζε Γέζκεπζεο.

ε.

Σύλδεζε (Connection) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία
Cloud. Μηα Σχλδεζε είλαη κηα δηαζχλδεζε ή ζπζρέηηζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, κηαο εθαξκνγήο,
ελφο εμππεξεηεηή (server) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ ζπζθεπήο κε ηελ Υπεξεζία Cloud. Πξέπεη
λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Σπλδέζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ή έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.
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ζη.

5.2

Δγγξαθή Βάζεο Γεδνκέλωλ (Database Record) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Μηα Δγγξαθή Βάζεο Γεδνκέλσλ είλαη κηα ζπιινγή πεδίσλ
ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα κεκνλσκέλε νληφηεηα θαη είλαη πξνζβάζηκε σο εληαία
κνλάδα. Κάζε δηθαίσκα Φηιηάδαο Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ αληηζηνηρεί ζε Φίιηεο Δγγξαθέο
Βάζεο Γεδνκέλσλ. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα Φηιηάδαο Δγγξαθψλ Βάζεο
Γεδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ πνπ ζα είλαη
δηαζέζηκεο γηα επεμεξγαζία απφ ηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φξεώζεηο Πξνεηνηκαζίαο
Θα θαζνξηζηεί κηα αξρηθή εθάπαμ ρξέσζε πξνεηνηκαζίαο (setup) έλαληη ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηφδνπ
ηηκνιφγεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Αλάινγα κε ηε βαζηθή πξνζθνξά Υπεξεζίαο
Cloud πνπ επηιέρζεθε, ε αληίζηνηρε ππνρξεσηηθή ππεξεζία πξνεηνηκαζίαο ζα πξνεηνηκάδεη ηνλ Πειάηε
γηα ηε ρξήζε ηεο επηιεγκέλεο πξνζθνξάο Υπεξεζίαο Cloud. Οη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο
είλαη νη εμήο:
●

IBM Marketing Cloud Standard Onboarding Services Engagement One-Time Set Up

●

IBM Marketing Cloud B2B Standard Onboarding Services Engagement One-Time Set Up

Ζ αθφινπζε ππεξεζία πξνεηνηκαζίαο ζα ρξεψλεηαη έλαληη ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηφδνπ ηηκνιφγεζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο φηαλ έρνπλ παξαγγειζεί Γηθαηψκαηα Δμνπζηνδνηεκέλσλ
Φξεζηψλ γηα ην IBM Marketing Cloud – Budget and Expense Additional Users:
●

5.3

IBM Marketing Cloud Budget and Expense Planning Onboarding Services Engagement Set Up

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

5.4

Φξεώζεηο Υπέξβαζεο
Αλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο ππεξβαίλεη ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο, ν Πειάηεο ζα ρξεψλεηαη γηα ηελ
ππέξβαζε, φπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
Ο Πειάηεο ζα ηηκνινγείηαη αλαδξνκηθά ζε κεληαία βάζε γηα ηπρφλ ρξεψζεηο ππέξβαζεο, έλαληη ηεο
ρξέσζεο ππέξβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο, αθνχ ζπκπιεξσζεί ην ζπλνιηθφ
άζξνηζκα ησλ κελπκάησλ. Οη ελ ιφγσ ρξεψζεηο ππέξβαζεο θαζίζηαληαη νθεηιφκελεο επηπιένλ ηεο
βαζηθήο κεληαίαο ρξέσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο.
Δάλ ε Πεξίνδνο Σπλδξνκήο ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο, ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ δηθαησκάησλ ζα
βαζίδεηαη ζε 12-κελεο πεξηφδνπο κέηξεζεο. Τν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ζα κεδελίδεηαη κεηά ηε ιήμε κηαο 12κελεο πεξηφδνπ κέηξεζεο. Γελ ζα επηβάιινληαη ρξεψζεηο ππέξβαζεο γηα ηηο επφκελεο 12-κελεο
πεξηφδνπο κέηξεζεο έσο φηνπ ε πξαγκαηηθή ρξήζε αιιειεπηδξάζεσλ ππεξβεί ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο ζσξεπηηθά γηα ηελ ελ ιφγσ 12-κελε
πεξίνδν κέηξεζεο.
Γηα ηνπο Πειάηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε πεξηφδσλ εθθίλεζεο (ramp-up periods), ε θάζε πεξίνδνο
αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ε πεξίνδνο ζπλδξνκήο θαη ππφθεηηαη ζηηο ίδηεο βαζηθέο αξρέο.
Δάλ ε Πεξίνδνο Σπλδξνκήο είλαη κηθξφηεξε απφ 12 κήλεο ή εάλ έρνπλ απνκείλεη ιηγφηεξνπο απφ 12
κήλεο ζε κηα Πεξίνδν Σπλδξνκήο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο 12-κελεο πεξηφδνπ κέηξεζεο, ν
αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζε κηα ζπλδξνκή ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνίζκαηνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν
Πειάηεο.
α.

Παξάδεηγκα 1:
Ο Πειάηεο έρεη κηα 12-κελε Πεξίνδν Σπλδξνκήο θαη έρεη απνθηήζεη 10 επηπιένλ
Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο βάζεη δηθαησκάησλ IBM Marketing Cloud Additional User. Δάλ ν
Πειάηεο ελεξγνπνηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 10 Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο πξηλ ηε ιήμε ηεο 12κελεο Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο, ηφηε ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί ηνλ επφκελν κήλα γηα ηνπο επηπιένλ
ρξήζηεο θαη ε ρξήζε θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο ζα ηηκνινγείηαη αλαδξνκηθά έσο ηε ιήμε ηεο
Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο.
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β.

Παξάδεηγκα 2:
Ο Πειάηεο έρεη κηα Πεξίνδν Σπλδξνκήο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ θαη έρεη απνθηήζεη 10 επηπιένλ
Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο βάζεη δηθαησκάησλ IBM Marketing Cloud Additional User. Δάλ ν
Πειάηεο ελεξγνπνηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 10 Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο πξηλ ην ηέινο ηεο
πξψηεο 12-κελεο πεξηφδνπ, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί ηνλ επφκελν κήλα γηα ηνπο επηπιένλ
ρξήζηεο θαη ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο έσο ην ηέινο ηεο 12-κελεο πεξηφδνπ. Σην ηέινο θάζε 12-κελεο
πεξηφδνπ, ε κέηξεζε ρξήζεο ζα κεδελίδεηαη. Δάλ ν Πειάηεο ελεξγνπνηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 10
Δμνπζηνδνηεκέλνπο Φξήζηεο πξηλ ηε ιήμε ηεο επφκελεο 12-κελεο πεξηφδνπ, ν Πειάηεο ζα
ηηκνινγεζεί ηνλ επφκελν κήλα γηα ηνπο επηπιένλ ρξήζηεο θαη ε ρξήζε θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο
ζα ηηκνινγείηαη απνινγηζηηθά έσο ην κεδεληζκφ ηεο κέηξεζεο ρξήζεο ή έσο ην ηέινο ηεο ππφινηπεο
Πεξηφδνπ Σπλδξνκήο.

5.5

Φξεώζεηο γηα ηελ Πιεξωκή αλά Φξήζε
Ο Πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην IBM Marketing Cloud Standard ρξεζηκνπνηψληαο σο κνλάδα
κέηξεζεο ηα 1.000 Σπκβάληα, ην IBM Marketing Cloud B2B Standard ρξεζηκνπνηψληαο σο κνλάδα
κέηξεζεο ηηο 10.000 Δγγξαθέο Βάζεο Γεδνκέλσλ, θαη ην IBM Marketing Cloud Additional Email Insights
Opens ρξεζηκνπνηψληαο σο κνλάδα κέηξεζεο ηα 100.000 Σπκβάληα κε πιεξσκή αλά ρξήζε. Ο Πειάηεο
ζα ρξεψλεηαη γηα ην πιήζνο ησλ Σπκβάλησλ ή ησλ Δγγξαθψλ Βάζεο Γεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε κήλα έλαληη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

6.

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Δπηινγέο Αλαλέωζεο
Ζ πεξίνδνο ηζρχνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε φηη
έρεη πξφζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο. Σηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Υπεξεζία Cloud αλαλεψλεηαη απηφκαηα, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη
βάζεη ζπλερφκελεο ρξήζεο ή δηαθφπηεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο.
Σε πεξίπησζε απηφκαηεο αλαλέσζεο, εθηφο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, ε Υπεξεζία Cloud ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.

7.

Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο
Απηή ε Υπεξεζία Cloud πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο, ην νπνίν επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη
κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud απφ ηνλ Πειάηε θαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

8.

Γεληθέο Γηαηάμεηο

8.1

Λίζηεο Γηαλνκήο
Ο Πειάηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί κε ηελ Υπεξεζία Cloud ιίζηεο δηαλνκήο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξφζσπα
πνπ δελ έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ ιίζηεο κε ζθνπφ ηε
ιήςε κελπκάησλ εηδηθά απφ ηνλ Πειάηε, εθηφο αλ ν Πειάηεο έρεη κηα ππάξρνπζα επαγγεικαηηθή ή
πξνζσπηθή ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ πξφζσπα. Ζ ρξήζε ιηζηψλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε
ρξήζε πξαθηηθψλ κάξθεηηλγθ ζπλεξγαηψλ (affiliate marketing) απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Ο Πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ έγθπξν κεραληζκφ εμαίξεζεο ζε
θάζε κήλπκα.

8.2

Απαγόξεπζε Μεηαπώιεζεο
Ο Πειάηεο δελ ζα πξνβεί ζηε κεηαπψιεζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud νχηε ζα παξέρεη ζε ηξίηνπο (εθηφο απφ
ηνπο ππαιιήινπο ή ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε) δηθαίσκα
πξφζβαζεο ζηελ Υπεξεζία Cloud ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο IBM.

8.3

Γηαηήξεζε Γεδνκέλωλ
Τα ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηελ Υπεξεζία Cloud ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Υπεξεζία
Cloud σο εμήο: Μελχκαηα e-mail θαη πεξηερφκελν, κε ρξεζηκνπνηεκέλεο ή αλελεξγέο βάζεηο δεδνκέλσλ
θαη πξφηππα – 450 εκέξεο / Πιεξνθνξίεο παξαθνινχζεζεο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα γλσζηνχο
επηζθέπηεο – 180 εκέξεο / Πιεξνθνξίεο παξαθνινχζεζεο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα αλψλπκνπο
επηζθέπηεο - 30 εκέξεο / Γεδνκέλα Universal Behaviors – 180 εκέξεο ("Πεξίνδνο Γηαηήξεζεο
Γεδνκέλσλ"). Απηά ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ κπνξεί λα αθαηξεζνχλ απφ ην δίθηπν θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο
IBM κεηά ηελ πάξνδν ηεο Πεξηφδνπ Γηαηήξεζεο Γεδνκέλσλ, θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε IBM κπνξεί λα
θαηαζηξέςεη φια ηα αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ
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ηνπ Πειάηε κεηά ηελ πάξνδν 30 εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία ή ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Ηζρχνο. Ο Πειάηεο
ζα ηεξεί εθεδξηθά αληίγξαθα γηα φιν ην πεξηερφκελν πνπ παξέρεηαη γηα ρξήζε κε ηελ Υπεξεζία Cloud.

8.4

Δηδνπνηήζεηο γηα Κώδηθα Τξίηωλ
Ζ Υπεξεζία Cloud πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν ινγηζκηθφ ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
θαθνπξναίξεηνπο ζθνπνχο: janrain4j_1.1.0, JSON, JSON-lib-2.3, JDK15, flexjson θαη packtag.

Σεκαληηθό: Ζ παξνχζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηψλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηψλ ζηελ αγγιηθή απφ ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κφλν γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ
αγγιηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθφ θείκελν ππεξηζρχεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
δελ έρεηε πξφζβαζε ζην αγγιηθφ θείκελν, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθφ εθπξφζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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