Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ
IBM Intelligent Operations Center for Emergency Management on Cloud
ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ πεξηγξάθεηαη ε Τπεξεζία Cloud πνπ παξέρεηαη απφ ηελ IBM ζηνλ Πειάηε.
Με ηνλ φξν "Πειάηεο" λννχληαη ε εηαηξεία, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηεο θαη νη απνδέθηεο ηεο Τπεξεζίαο
Cloud. Ζ αληίζηνηρε Πξνζθνξά Σηκήο (Quotation) θαη ε Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE")
παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα πλαιιαγψλ.

1.

Τπεξεζία Cloud
Σν IBM Intelligent Operations Center for Emergency Management on Cloud είλαη κηα ιχζε δηαρείξηζεο
πεξηζηαηηθψλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηφζν γηα ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο
φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ή θξίζεσλ. πλελψλεη θαη ζπζρεηίδεη
δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγψληαο κηα δπλακηθή, εληαία γεσρσξηθή εηθφλα θαη παξέρνληαο
βαζηδφκελεο ζε αλαιχζεηο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ηνπο επηθεθαιήο νκάδσλ αληηκεηψπηζεο
πεξηζηαηηθψλ θαη θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο λα θαηαλννχλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζε γξήγνξα
κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο.
πλδπάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο αλάιπζεο επηπηψζεσλ θαη
παξνπζηάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεδφλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε έλα γεσρσξηθφ πιαίζην, ην Intelligent
Operations Center for Emergency Management on Cloud ζπκβάιιεη ζηελ παξνρή δπλαηνηήησλ
επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζε κέιε ππεξεζηψλ πξψηεο αληαπφθξηζεο, ππεπζχλνπο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ,
δηεπζπληέο αζθάιεηαο, άκεζα ελδηαθεξφκελνπο, δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο.
Βαζηθέο Γπλαηφηεηεο:
●

Ζ θνλζφια ηνπ Intelligent Operations Center (θνλζφια IOC) επηηξέπεη ζηνπο Υξήζηεο ηεο
Τπεξεζίαο Cloud λα εμεηάδνπλ ζπκβάληα, ηελ θαηάζηαζε ζπκβάλησλ θαη γεσρσξηθέο πιεξνθνξίεο
(απαηηείηαη ε ελνπνίεζε κε εμππεξεηεηή GIS (Geographic Information System), ν νπνίνο δελ
παξέρεηαη κε ηελ Τπεξεζία Cloud), θαη λα δεκνζηεχνπλ αλαθνξέο γηα ηε δηαρείξηζε δεηθηψλ KPI
(Key Performance Indicators) θαη Απνζηνιψλ (Missions).

●

Δπηηξέπεηαη ζε ρξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud λα εμεηάδνπλ ζε έλα ράξηε ζπζρεηίζεηο πνπ
βαζίδνληαη ζηελ ψξα θαη ηνπνζεζία δηεμαγσγήο ζπκβάλησλ ή ζε άιια δεδνκέλα ηα νπνία
επεμεξγάδεηαη ε Τπεξεζία Cloud.

●

Δπηηξέπεηαη ζε ρξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud λα δεκηνπξγνχλ ζπκβάληα κε βάζε ηα θαηψθιηα
(thresholds) πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηα δεδνκέλα ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ε Τπεξεζία Cloud.

●

Δπηηξέπεηαη ζε ρξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud λα εμεηάδνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ζπκβάληα θαη
άιια δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ θνλζφια IOC.

●

Δπηηξέπεηαη ζε Υξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud λα εμεηάδνπλ δείθηεο KPI / Απνζηνιέο πνπ
βαζίδνληαη ζε ζπκβάληα θαη άιια δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ θνλζφια IOC.

●

Οη Υξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud κπνξνχλ λα εθηεινχλ Σππνπνηεκέλεο Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο
(Standard Operating Procedures - Γηαδηθαζίεο SOP) / Ρνέο Δξγαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
απηνκαηνπνίεζε κηαο ηππηθήο απφθξηζεο ζε έλα ζπκβάλ, ηελ ππέξβαζε ελφο θαησθιηνχ KPI /
Απνζηνιήο ή κηα ζπλζήθε πνπ νξίδεηαη ζε κηα αλαθνξά.

●

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο επηηειηθνχ ρεηξηζηεξίνπ (executive dashboard), ην νπνίν
απνηειεί κηα εμεηδηθεπκέλε δηεπαθή πνπ επηηξέπεη ζε Υξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud λα εμεηάδνπλ
κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ζπκβάλησλ ζε κηα πφιε.

●

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ πειάηε ζηαζκνχ εξγαζίαο, ην νπνίν είλαη έλα
εμεηδηθεπκέλν Κέληξν Διέγρνπ πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud έλα γξαθηθφ
πεξηβάιινλ ρξήζηε (GUI) κε πινχζηεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επίγλσζε ηεο ηξέρνπζαο
θαηάζηαζεο θαη ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ/θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ππνζηεξίδνπλ ηε
ρξήζε πνιιαπιψλ νζνλψλ θαη ηελ πξνβνιή πιεξνθνξηψλ ζε video wall.

●

Οη ρξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πξνεηδνπνηήζεηο (αλαθνξέο
πεξηζηαηηθψλ πνπ κεηαδίδνληαη ζην ινγηζκηθφ κέζσ ησλ ηξνθνδνζηψλ δεδνκέλσλ ηνπ) θαη λα
παξνπζηάζνπλ απηέο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ζηνλ θακβά (canvas) ζην γεσρσξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ο
ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα εηζαγάγεη κφλνο ηνπ κηα πξνεηδνπνίεζε θαη ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο
ζηελ θαηάιιειε ζέζε ζηνλ θακβά.
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1.1

●

Ζ Τπεξεζία Cloud επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα νκαδνπνηήζνπλ ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο
πξνεηδνπνηήζεηο σο πεξηζηαηηθά: κηα πξνεηδνπνίεζε αληηπξνζσπεχεη κηα αλαθνξά κηαο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, ελψ έλα πεξηζηαηηθφ αληηπξνζσπεχεη έλα ζπκβάλ πνπ έρεη δηάξθεηα
θαη ρξήδεη παξαθνινχζεζεο ζην ζχζηεκα. Ζ Τπεξεζία Cloud κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε ελφο πεξηζηαηηθνχ, λα πξνζζέζνπλ ζρεηηθέο
ζεκεηψζεηο θαη λα επηζπλάςνπλ ζρεηηθά έγγξαθα. Έηζη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ
ρξεζηψλ ηεο Τπεξεζίαο Cloud ζηελ πξνζζήθε επηπιένλ πιεξνθνξηψλ γηα έλα πεξηζηαηηθφ θαζψο
απηφ εμειίζζεηαη.

●

Δάλ έρνπλ νξηζηεί πεξηζζφηεξα απφ έλα πεξηζηαηηθά, ε Τπεξεζία Cloud επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα
δηαζπλδέζεη ηα πεξηζηαηηθά θαη λα δηαθξίλεη αλ ππάξρεη θάπνηα ηάζε ή κνηίβν ζηα πεξηζηαηηθά απηά,
δεκηνπξγψληαο κηα Πξνβνιή Καηάζηαζεο πκβάληνο (Event Status View).

●

Ζ Τπεξεζία Cloud παξέρεη κηα βαζηδφκελε ζε θαλφλεο δηεξγαζία πνπ εθηειείηαη ζην παξαζθήλην
θαη επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ δπλεηηθψλ απεηιψλ/επθαηξηψλ κε βάζε ηελ αλίρλεπζε δξαζηεξηνηήησλ
πνπ πξναγγέιινπλ ηηο ελ ιφγσ απεηιέο/επθαηξίεο.

●

Σν εξγαιείν Event File επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηεο Τπεξεζίαο Cloud λα νξίζεη κηα ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπκβάλ, φπσο π.ρ. πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, έγγξαθα θαη
δηαζπλδέζεηο.

●

Σν παξάζπξν παξαθνινχζεζεο απεηιψλ (threat monitor) βνεζά ην ρξήζηε ηεο Τπεξεζίαο Cloud
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ζεκείν
απνζηνιήο πξνεηδνπνίεζεο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην ρξήζηε. Μπνξνχλ
λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνθίι απεηιψλ (threat profiles) πνπ βαζίδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ζηνηρεία, είδε πξνεηδνπνηήζεσλ, πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη
εγγχηεηα ηεο απεηιήο.

●

Σν εξγαιείν Mission Readiness παξέρεη ζην ρξήζηε ηεο Τπεξεζίαο Cloud ηε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαθφξσλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ην
ρξήζηε. Με ην εξγαιείν Mission Readiness, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε έλα ζηνηρείν πνπ ζα είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πηζαλφηεηα επίηεπμεο
ηνπ γεληθφηεξνπ ζηφρνπ. Σν εξγαιείν επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δηεξεπλά ηηο επηκέξνπο
αιιεινεμαξηήζεηο ηεο απνζηνιήο θαη λα εληνπίδεη ηηο εξγαζίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζε
θίλδπλν θαη ηε θχζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο.

●

Σν εξγαιείν ζπλεξγαζίαο Tactical Data Layer επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ θνηλή ρξήζε
επηπέδσλ πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο π.ρ. ζρέδηα, ζεκεηψζεηο θαη ζρφιηα, ρξεζηκνπνηψληαο
ην ράξηε σο θακβά.

●

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο κηαο θνηλήο επηρεηξεζηαθήο εηθφλαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,
εθηειψληαο ηαπηφρξνλα κηα ρσξηζηή πξνζνκνίσζε ηχπνπ "ηη ζα ζπκβεί εάλ..." κε βάζε ηε
"δσληαλή" επηρεηξεζηαθή εηθφλα.

●

Σν εξγαιείν Consequence Analysis Tool κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα
θαηάζηαζε ηχπνπ "ηη ζα ζπκβεί εάλ..." θαη ηελ πξνζνκνίσζε δηαθφξσλ ζπκβάλησλ εθηάθηνπ
αλάγθεο ή θαηαζηξνθήο, φπσο π.ρ. κηα έθξεμε βφκβαο, κηα αλεκνζχειια ή κηα πιεκκχξα. Οη
ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ κεραληζκνχ πξνζνκνίσζεο γηα ηελ
απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο ζπκβάληνο εθηάθηνπ αλάγθεο ή θαηαζηξνθήο.

●

Σν εξγαιείν Decision Support Tool ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
απνθαηάζηαζεο αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε ζέζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ θαη αλάινγα
κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο απνθαηάζηαζεο.

●

Σν εξγαιείν Line of Sight Analysis Tool (πνπ απαηηεί ηε δπλαηφηεηα ραξηνγξάθεζεο ηξηζδηάζηαηεο
πξνβνιήο, ε νπνία δελ παξέρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Cloud) επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπνζεζηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο απφζηαζεο θαη ζε επζεία γξακκή φξαζεο
απφ νπνηνδήπνηε δεδνκέλν ζεκείν.

IBM Intelligent Operations Center for Emergency Management Standard User on Cloud
Οη Σππηθνί Υξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο Βαζηθέο Γπλαηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
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1.2

IBM Intelligent Operations Center for Emergency Management Premium User on Cloud
Οη Υξήζηεο ηχπνπ "Premium Users" έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο Βαζηθέο Γπλαηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη
αλσηέξσ, ελψ έρνπλ ηηο αθφινπζεο επηπιένλ δπλαηφηεηεο Πξνλνκηνχρσλ Υξεζηψλ:

1.3

●

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε δεηθηψλ KPI / Απνζηνιψλ θαη αλαθνξψλ γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο.

●

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ππνδνκήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ αιιεινεμαξηήζεψλ ηνπο θαη
αληίζηνηρσλ αλαθνξψλ γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο.

●

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε δηαδηθαζηψλ SOP θαη ξνψλ εξγαζηψλ γηα ην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.

●

Γεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε θαξηειψλ (tabs), πξνβνιψλ (views) θαη άιισλ νπηηθψλ
παξνπζηάζεσλ.

●

Σν πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα εθηειέζεη δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο
κε ηελ Τπεξεζία Cloud κέζσ δηαρεηξηζηηθψλ δηεπαθψλ.

●

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ζπζηήκαηα ηνπ Πειάηε θαη ηξίησλ κεξψλ κε ηε ρξήζε API ελνπνίεζεο.

●

Παξακεηξνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο αλαιχζεσλ πνπ εληνπίδνπλ ζπζρεηίζεηο, βαζηζκέλεο ζηελ
ηξέρνπζα ψξα θαη ηνπνζεζία, κεηαμχ ζπκβάλησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.

●

Οξηζκφο θαη δηαρείξηζε δηεπαθψλ.

IBM Intelligent Operations Center for Emergency Management Consumer User on Cloud
ηνπο Υξήζηεο-Καηαλαισηέο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ δεδνκέλα θαη αλαθνξέο πνπ
δηαηίζεληαη γηα αλάγλσζε κφλν, λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη λα εμεηάδνπλ ηελ
θαηάζηαζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο. Οη Υξήζηεο-Καηαλαισηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο Βαζηθέο
Γπλαηφηεηεο ή ζε νπνηεζδήπνηε απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Σππηθψλ ή Πξνλνκηνχρσλ Υξεζηψλ.

1.4

IBM Intelligent Operations Center for Emergency Management Mobile User on Cloud
Οη Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ (Mobile Users) δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο Βαζηθέο Γπλαηφηεηεο ή ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Σππηθψλ ή Πξνλνκηνχρσλ Υξεζηψλ, κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο:
●

Παξέρεηαη έλα πεξηβάιινλ HTML5 γηα Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ πνπ επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε
ζπλεξγαζία κε πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ή άιινπο Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ θαη ηελ
θνηλή ρξήζε κηαο επηρεηξεζηαθήο εηθφλαο.

●

Οη Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ κπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ θείκελν, βίληεν θαη θσηνγξαθίεο ζην
ζχζηεκα απφ ηε θνξεηή ηνπο ζπζθεπή.

●

Μεηά ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηζηαηηθνχ, νη Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ κπνξνχλ απφ ηε θνξεηή
ηνπο ζπζθεπή λα πξνζζέζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηζηαηηθφ, νη νπνίεο ζπιιέγνληαη απεπζείαο
ζην αξρείν θαηαγξαθήο ηνπ πεξηζηαηηθνχ (incident log).

●

Οη Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηνχλ θαη λα απελεξγνπνηνχλ δηάθνξα
επίπεδα ζηνπο ράξηεο αλαπξνζαξκφδνληαο έηζη ηε δηθή ηνπο πξνβνιή ηνπ ράξηε. Οη πξνβνιέο
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ ηνπνζεζία
πξνεηδνπνηήζεσλ θαη πεξηζηαηηθψλ, ηνπνζεζίεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, πφξνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο
(φπσο π.ρ. ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί) θαη άιια θξίζηκα ζηνηρεία ππνδνκήο.

●

Οη Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ κπνξνχλ λα κειεηνχλ ηα Δπίπεδα Σαθηηθψλ Γεδνκέλσλ (Tactical
Data Layers) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαζψο απηά δεκηνπξγνχληαη θαη ελεκεξψλνληαη.

●

Οη Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ κπνξνχλ λα επηιέγνπλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα κειεηνχλ
θξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζηνηρείν φπσο π.ρ. ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ
θαηαζηάζεσλ θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Οη αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
είλαη νξαηέο ζηνπο Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ.

●

Οη Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θαη λα κειεηνχλ δσληαλέο εηθφλεο απφ
δηαζέζηκεο θάκεξεο.

●

Οη Υξήζηεο Φνξεηψλ πζθεπψλ κπνξνχλ λα απνθηνχλ πξφζβαζε θαη λα κειεηνχλ θφξκεο θαη
έγγξαθα απφ έλα γεληθφ εηθνληθφ ληνζηέ.
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2.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο
Απηή ε Τπεξεζία 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. Σπρφλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ ηεο IBM δελ
ζα ππνβαζκίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud.

2.1

πκκόξθωζε κε Νόκνπο
Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε: i) ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο
πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηερφκελν, θαη ii) ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο
πεξί εηζαγσγψλ, εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο νη νπνίνη απαγνξεχνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ εμαγσγή, επαλεμαγσγή ή δηαβίβαζε
πξντφλησλ, ηερλνινγίαο, ππεξεζηψλ ή δεδνκέλσλ, άκεζα ή έκκεζα, πξνο ή γηα ινγαξηαζκφ νξηζκέλσλ
ρσξψλ, γηα νξηζκέλεο ηειηθέο ρξήζεηο ή γηα νξηζκέλνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ θαλνληζκψλ πεξί εμαγσγψλ ηεο Κπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ, απηφ ην πξντφλ έρεη
θαζνξηζηεί φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ππάγεηαη ζηελ Δμαίξεζε "ENC" (740.17(b)(2)) ζηελ
ππνρξέσζε απφθηεζεο Άδεηαο Δμαγσγήο ("License Exception ENC, παιηφηεξα γλσζηή σο "ENC
Restricted"). Δπηηξέπεηαη ε πψιεζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ζε κε θπβεξλεηηθνχο ηειηθνχο ρξήζηεο ζε φιεο
ηηο ρψξεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ρσξψλ πνπ ηεινχλ ππφ νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ ή ππνζάιπνπλ ηελ
ηξνκνθξαηία. Γελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ζε ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
εθηφο ησλ αθφινπζσλ ρσξψλ: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Καλαδάο, Απζηξαιία, Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία,
Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διβεηία, Διιάδα, Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηαπσλία, Ηξιαλδία, Ηζιαλδία,
Ηζπαλία, Ηηαιία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Νέα Εειαλδία, Ννξβεγία, Οιιαλδία,
Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία, ινβελία, νπεδία, Σνπξθία, Σζερηθή Γεκνθξαηία
θαη Φηλιαλδία, ρσξίο λα έρεη εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο ζρεηηθή έγθξηζε εμαγσγήο απφ ηελ Κπβέξλεζε
ησλ ΖΠΑ.

2.2

Ρπζκηδόκελν Πεξηερόκελν
Απηή ε Τπεξεζία Cloud δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο γηα
ξπζκηδφκελν πεξηερφκελν, φπσο π.ρ. γηα πιεξνθνξίεο πξνζσπηθνχ ή εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα. Δίλαη
επζχλε ηνπ Πειάηε λα πξνζδηνξίδεη αλ απηή ε Τπεξεζία Cloud αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Πειάηε
ζε φ,ηη αθνξά ην είδνο πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Τπεξεζία Cloud.

2.3

πιινγή Δεδνκέλωλ
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί, ζην πιαίζην ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ
Πειάηε (ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud, κέζσ
ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε IBM ζπγθεληξψλεη
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud κε ζθνπφ
ηε βειηίσζε ηεο γεληθήο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ Πειάηε.
Ο Πειάηεο επηβεβαηψλεη φηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ
ε IBM λα πξνβεί ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ εληφο
ηεο IBM, άιισλ εηαηξεηψλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνχκαζηε
επηρεηξεκαηηθά, ζπκκνξθνχκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Ζ IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ
ππαιιήισλ θαη ππεξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε, ελεκέξσζε, δηφξζσζε ή
δηαγξαθή ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπο.

3.

ηόρνο γηα ην Επίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Οη ζηφρνη αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηψλ (service levels) γηα απηή ηελ Τπεξεζία Cloud
έρνπλ σο εμήο:
●

99,5% δηαζεζηκφηεηα, εθηφο ησλ θαλνληθψλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ
ζπληήξεζεο.

●

Μέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο 5 δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ επηζήκαλζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηζηνζειίδεο.

Οη ζηφρνη γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηψλ απνηεινχλ επηδίσμε θαη δελ ζπληζηνχλ εγγχεζε πξνο ηνλ
Πειάηε. Γελ παξέρεηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ, πίζησζε ή άιινο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ Πειάηε ζε
πεξίπησζε πνπ ε IBM δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο γηα ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηψλ.
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4.

Σερληθή Τπνζηήξημε
Παξέρεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud κέζσ ηνπ Client Success Portal:
https://support.ibmcloud.com. 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

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

ηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Υξόλνπο
Απόθξηζεο θαηά ην
Ωξάξην
Τπνζηήξημεο

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. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή κηαο ιχζεο.

Δληφο 1 ψξαο

2

εκαληηθέο 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.

Δληφο 2 εξγάζηκσλ
σξψλ

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

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

Δληφο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

5.

Δηθαηώκαηα θαη Σηκνιόγεζε

5.1

Μεηξηθά πζηήκαηα Υξέωζεο
Ζ Τπεξεζία Cloud θαζίζηαηαη δηαζέζηκε βάζεη ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν πλαιιαγήο:
α.

Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο (Concurrent User) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο
νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Σαπηφρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο είλαη έλα
πξφζσπν πνπ απνθηά πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν απνθηά πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud
πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ηαπηφρξνλα, ην πξφζσπν κεηξά σο έλαο κφλν Σαπηφρξνλα
πλδεδεκέλνο Υξήζηεο. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη απφ έλα δηθαίσκα ρξήζεο γηα θάζε
Σαπηφρξνλα πλδεδεκέλν Υξήζηε πνπ απνθηά πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία 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 θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν
πλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

β.

Δηθαηνύκελνο πκκεηέρωλ (Eligible Participant) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ην IBM SaaS. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα παξάδνζεο ππεξεζηψλ πνπ βξίζθεηαη ππφ ηε
δηαρείξηζε ή παξαθνινχζεζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud ζεσξείηαη Γηθαηνχκελνο πκκεηέρσλ. Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ Γηθαηνχκελσλ πκκεηερφλησλ πνπ
βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ή παξαθνινχζεζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ή ζην Έγγξαθν πλαιιαγήο ηνπ
Πειάηε.
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5.2

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

5.3

Υξεώζεηο Τπέξβαζεο
Αλ ε πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο 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 πλαιιαγήο.

6.

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Επηινγέο Αλαλέωζεο
Ζ πεξίνδνο ηζρχνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε φηη
έρεη πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο. ηελ Απφδεημε
Γηθαηψκαηνο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Τπεξεζία Cloud αλαλεψλεηαη απηφκαηα, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη
βάζεη ζπλερφκελεο ρξήζεο ή δηαθφπηεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο.
ε πεξίπησζε απηφκαηεο αλαλέσζεο, εθηφο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
90 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, ε Τπεξεζία Cloud ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.
ε πεξίπησζε ζπλερφκελεο ρξήζεο, ε Τπεξεζία Cloud ζα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε ζε κεληαία
βάζε έσο φηνπ ν Πειάηεο πξνβεί ζε έγγξαθε δήισζε θαηαγγειίαο 90 εκεξψλ. Ζ Τπεξεζία Cloud ζα
εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα κεηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν 90
εκεξψλ.

εκαληηθό: Ζ παξνχζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ 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. ε 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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