Πεπιγπαθή Υπηπεζιών
IBM DemandTec for Manufacturers
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 ή νη απνδέθηεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

1.

Υπηπεζία Cloud
Ζ πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ζ αληίζηνηρε Πξνζθνξά Τηκήο (Quotation) θαη ε
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement - "PoE") παξέρνληαη σο ρσξηζηά Έγγξαθα Σπλαιιαγψλ.

1.1

IBM DemandTec Assortment Optimization for Manufacturers on Cloud in Program
Τν IBM DemandTec Assortment Optimization επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζελαξίσλ νξηαθήο αλάιπζεο
(incremental analysis) θαη βειηηζηνπνίεζεο ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ εηδψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ βειηηζηνπνίεζεο γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, φπσο π.ρ. γηα ηελ
θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ξαθηψλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε πσιήζεσλ.

1.2

IBM DemandTec Shopper Insights for Manufacturers on Cloud in Program
Τν IBM DemandTec Shopper Insights on Cloud for Manufacturers in Program παξέρεη ζε θαηαζθεπαζηέο
ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο, κε ηε ρξήζε κηαο ζεηξάο ρεηξηζηεξίσλ (dashboards), ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
πειαηψλ ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ εθδνρή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ
IBM DemandTec Shopper Insights, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο επηζθέςεηο ησλ ελ ιφγσ
πειαηψλ, ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα πνπ
αγνξάδνπλ.

1.3

IBM DemandTec Shopper Insights for Brokers in Program
Τν IBM DemandTec Shopper Insights on Cloud for Brokers in Program παξέρεη ζε Δθπξνζψπνπο ηε
δπλαηφηεηα αλάιπζεο, κε ηε ρξήζε κηαο ζεηξάο ρεηξηζηεξίσλ (dashboards), ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
πειαηψλ ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα ηελ εθδνρή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ
IBM DemandTec Shopper Insights, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο επηζθέςεηο ησλ ελ ιφγσ
πειαηψλ, ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα πνπ
αγνξάδνπλ.

1.4

IBM DemandTec Deal Management for Manufacturers and Brokers on Cloud in Program
Τν IBM DemandTec Deal Management on Cloud for Manufacturers in Program παξέρεη ζε
θαηαζθεπαζηέο θαη εθπξνζψπνπο ηε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο παξνπζίαζεο,
δηαπξαγκάηεπζεο, ηηκνιφγεζεο θαη ελαξκφληζεο εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ πνπ απνζηέιινπλ ζε
ζπκκεηέρνληεο εκπφξνπο ιηαληθήο ζε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ.

1.5

IBM DemandTec Advanced Deal Management for Manufacturers and Brokers on Cloud in
Program
Τν IBM DemandTec Advanced Deal Management on Cloud for Manufacturers in Program παξέρεη ζε
θαηαζθεπαζηέο θαη εθπξνζψπνπο ηε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θαηαρψξεζεο,
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ελαξκφληζεο δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο πνπ απνζηέιινπλ ζε ζπκκεηέρνληεο
εκπφξνπο ιηαληθήο ζε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Τν Advanced Deal Management πεξηιακβάλεη
θαζνξηζκέλεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πξνβνιέο πξντφλησλ, θαζψο θαη αξρεία εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ
πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ γηα δηαθνξεηηθά είδε, ζπκθσλίεο, ηηκνιφγηα
θαη πιεξνθνξίεο ηηκνιφγεζεο. Τν Advanced Deal Management παξέρεη πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπαξαγσγήο
ζπκθσληψλ, απνζηνιήο πξνεηδνπνηήζεσλ κέζσ email, δηεπξπκέλσλ δπλαηνηήησλ πξνβνιήο,
παξαθνινχζεζεο θεθαιαίσλ θαη εμαγσγήο ζπκθσληψλ.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ

2.1

Πολιηικέρ Αζθάλειαρ
Ζ IBM δηαηεξεί πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο
θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Ζ IBM απαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ
ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο απφ ην
πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζε θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Ζ IBM δηαζέηεη
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κηα νκάδα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. Οη πνιηηηθέο θαη ηα πξφηππα αζθάιεηαο ηεο IBM επαλεμεηάδνληαη θαη
αμηνινγνχληαη ζε εηήζηα βάζε. Τπρφλ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηελ IBM αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε κηα
αλαιπηηθή δηαδηθαζία απφθξηζεο ζε πεξηζηαηηθά.

2.2

Έλεγσορ Ππόζβαζηρ
Ζ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα Πειάηε, εάλ είλαη απαξαίηεηε, επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
εθπξνζψπνπο ππνζηήξημεο ηεο IBM ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ. Τν πξνζσπηθφ
ηεο IBM ηαπηνπνηείηαη κέζσ ηαπηνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ (two-factor authentication) ζε έλα ελδηάκεζν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο "πχιεο". Όιεο νη ζπλδέζεηο θαηά ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα Πειάηε
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ θξππηνγξαθεκέλσλ θαλαιηψλ. Όια ηα ζπκβάληα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα
Πειάηε θαη ηα ζπκβάληα δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ην πεξηβάιινλ θηινμελίαο θαηαγξάθνληαη.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηερλνινγίαο WiFi ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM πνπ
ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ Υπεξεζία Cloud.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Διαθεζιμόηηηα Υπηπεζιών
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία
δηαρείξηζεο αιιαγψλ ηεο IBM. Οη αιιαγέο ζε θαλφλεο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο (firewall) ππφθεηληαη επίζεο
ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαη εμεηάδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο ηεο IBM πξηλ ηεζνχλ
ζε εθαξκνγή. Ζ IBM παξαθνινπζεί ηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ζε 24x7 βάζε.
Γηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηξσηά ζεκεία απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο
δηαρεηξηζηέο θαη ηξίηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη επίιπζε δπλεηηθψλ πεξηπηψζεσλ έθζεζεο
ζπζηεκάησλ ζε θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα. Φξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ
επηβιαβνχο θψδηθα (αληηκεηψπηζε ηψλ (antivirus), εληνπηζκφο παξαβηάζεσλ, έιεγρνο γηα ηξσηά ζεκεία
θαη απνηξνπή παξαβηάζεσλ) ζε φια ηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Οη ππεξεζίεο ησλ
θέληξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ππνζηεξίδνπλ έλα επξχ θάζκα πξσηνθφιισλ
παξάδνζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ δεκφζησλ δηθηχσλ. Παξαδείγκαηα
απνηεινχλ HTTPS/SFTP/FTPS/S/MIME θαη site-to-site VPN. Τα εθεδξηθά αληίγξαθα δεδνκέλσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα απνζήθεπζε εθηφο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θξππηνγξαθνχληαη πξηλ
απφ ηε κεηαθνξά ηνπο.

2.4

Καηαγπαθή Δπαζηηπιοηήηυν
Ζ IBM ηεξεί αξρεία θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο, ρψξνπο
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (data repositories), middleware θαη ζπζθεπέο ππνδνκήο δηθηχνπ πνπ
ππνζηεξίδνπλ θαη έρνπλ παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ. Πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο επέκβαζεο θαη λα είλαη δπλαηή ε θεληξηθή αλάιπζε,
απνζηνιή πξνεηδνπνηήζεσλ θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ, ε θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε θεληξηθνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο αξρείσλ θαηαγξαθήο (log repositories). Τα
δεδνκέλα ππνγξάθνληαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή γηα ηελ απνηξνπή πξνζπαζεηψλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο
επέκβαζεο. Τα αξρεία θαηαγξαθήο αλαιχνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κέζσ αλαθνξψλ πεξηνδηθήο
αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο. Τν πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ
εηδνπνηείηαη γηα νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο θαη, φηαλ είλαη απαξαίηεην, επηθνηλσλεί ζε 24x7 βάζε κε έλαλ
εηδηθφ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή.

2.5

Φςζική Αζθάλεια
Ζ IBM ηεξεί πξφηππα θπζηθήο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Υπάξρεη κφλν
πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζεκείσλ πξφζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM, ηα νπνία
ειέγρνληαη κε ηαπηνπνίεζε δχν παξαγφλησλ (two-factor authentication) θαη παξαθνινπζνχληαη απφ
θάκεξεο. Ζ πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη εγθεθξηκέλε άδεηα
πξφζβαζεο. Τν πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ ειέγρεη αλ ε πξφζβαζε έρεη εγθξηζεί θαη εθδίδεη κηα θάξηα
εηζφδνπ κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε απαηηνχκελε πξφζβαζε. Οη ππάιιεινη ζηνπο νπνίνπο εθδίδνληαη
ηέηνηεο θάξηεο εηζφδνπ νθείινπλ λα παξαδψζνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο θάξηεο εηζφδνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή
ηνπο θαη κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ ηελ θάξηα εηζφδνπ γηα ην θέληξν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κφλν γηα
ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην θέληξν. Ζ ρξήζε ησλ θαξηψλ εηζφδνπ θαηαγξάθεηαη. Οη
επηζθέπηεο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη ηεο IBM ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε έλα
βηβιίν επηζθεπηψλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην θηίξην θαη ζπλνδεχνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο
ηνπο ζην θηίξην. Οη πεξηνρέο παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ, νη απνβάζξεο θφξησζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια
ζεκεία φπνπ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην θηίξην ειέγρνληαη θαη απνκνλψλνληαη.

i126-6380-02 (02/2015)

Σειίδα 2 απφ 8

2.6

Σςμμόπθυζη
Σε εηήζηα βάζε, ε IBM δηεμάγεη ειέγρνπο SSAE 16 (ή ηζνδχλακνπο ειέγρνπο), ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
ηνπ θιάδνπ, ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ηεο. Ζ IBM ειέγρεη
ηε ζπκκφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απαηηήζεηο. Σε ηαθηηθή βάζε δηεμάγνληαη αμηνινγήζεηο
θαη έιεγρνη απφ ηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο
πιεξνθνξηψλ ηεο. Οη ππάιιεινη ηεο IBM θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο παξαθνινπζνχλ ζε εηήζηα βάζε έλα
ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Σηα κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ ππελζπκίδνληαη ζε εηήζηα βάζε νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε
θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εζηθή επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηήξεζε
εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο IBM.

3.

Σύμβαζη Επιπέδος Παποσήρ Υπηπεζιών
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Ζ Σχκβαζε SLA δελ
ζπληζηά εγγχεζε.

3.1

Οπιζμοί
α.

Πίζηυζη Διαθεζιμόηηηαρ (Availability Credit) – ε απνδεκίσζε πνπ παξέρεη ε IBM γηα κηα
εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Ζ Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο
έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνχ ηηκνινγίνπ γηα ηελ Υπεξεζία Cloud.

β.

Αξίυζη (Claim) – κηα αμίσζε πνπ εγείξεη ν Πειάηεο ζηελ IBM επεηδή δελ επηηεχρζεθε θάπνην
επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα.

γ.

Σςμβαηικόρ Μήναρ (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud, αξρίδνληαο απφ ηηο 12.00 π.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ
πξψηε εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

δ.

Φπόνορ Διακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δελ δηαηίζεηαη
ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud πνπ δηθαηνχηαη λα
ρξεζηκνπνηεί ν Πειάηεο. Σην Φξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ε Υπεξεζία Cloud δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα
ζπκβάληα:

ε.

3.2

(1)

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο,

(2)

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

(3)

Με ζπκκφξθσζε ηνπ Πειάηε κε ηηο απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο ή νθεηιφκελα ζηνλ Πειάηε ζθάικαηα δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ,
εληνιψλ ή πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξνρή πεξηερνκέλνπ ή ηελ πξφζβαζε
ζηελ Υπεξεζία Cloud,

(4)

Οθεηιφκελε ζηνλ Πειάηε παξαβίαζε αζθάιεηαο ή νπνηεζδήπνηε πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ
ηνλ Πειάηε δνθηκέο αζθάιεηαο, ή

(5)

Σπκκφξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξέρεη ν
Πειάηεο ζηελ IBM ή παξέρνληαη απφ θάπνην ηξίην κέξνο ζηελ ΗΒΜ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Πειάηε.

Σςμβάν (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελφο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Υπεξεζηψλ.

Πιζηώζειρ Διαθεζιμόηηηαρ
Γηα ηελ έγεξζε κηαο Αμίσζεο, ν Πειάηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκφηεηαο 1 (φπσο νξίδεηαη παξαθάησ ζην άξζξν Τερληθή Υπνζηήξημε) γηα θάζε Σπκβάλ ζην Help
Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο 48 σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα παξαηεξήζεη γηα πξψηε θνξά
ηηο επηπηψζεηο ηνπ Σπκβάληνο ζηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη φιεο
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην Σπκβάλ θαη λα πξνζθέξεη εχινγε βνήζεηα ζηελ IBM γηα ηε δηάγλσζε
θαη επίιπζε ηνπ Σπκβάληνο.
Μηα Αμίσζε γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο πξέπεη λα εγείξεηαη απφ ηνλ Πειάηε ζηνλ αξκφδην
εθπξφζσπν ηεο IBM (IBM Account Representative ή IBM Client Success Manager) ην αξγφηεξν εληφο

i126-6380-02 (02/2015)

Σειίδα 3 απφ 8

ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα θαηά ηνλ νπνίν αλέθπςε ε αηηία ηεο
Αμίσζεο.

3.3

α.

Τν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε Σπκβαηηθφ Μήλα δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο γηα
ηελ Υπεξεζία Cloud.

β.

Γηα κηα δέζκε Υπεξεζηψλ Cloud (κεκνλσκέλεο Υπεξεζίεο Cloud πνπ πσινχληαη καδί σο εληαία
πξνζθνξά έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε
ηε ζπλδπαζκέλε κεληαία ηηκή γηα ηε δέζκε Υπεξεζηψλ Cloud θαη φρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε
ζπλδξνκήο γηα θάζε κεκνλσκέλε Υπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο κπνξεί λα εγείξεη Αμίσζε αλαθνξηθά
κε κία κφλν κεκνλσκέλε Υπεξεζία Cloud ζε κηα δέζκε ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή.

Επίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Γηαζεζηκφηεηα ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ Μήλα
Διαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

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

97,00% – 99,00%

2%

95,00% – 96,99%

5%

Φακειφηεξν απφ 95,00%

12%

* 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 Σπκβαηηθφ
Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν Αμίσζεο, κε έθπησζε 50%.
Ζ Γηαζεζηκφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ιεπηψλ
ζε έλα Σπκβαηηθφ Μήλα, κείνλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα, δηαηξνχκελνο δηά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην Σπκβαηηθφ Μήλα.
Παξάδεηγκα: Φξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 500 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Σπκβαηηθνχ
Μήλα
Σχλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
Σπκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 500 ιεπηά Φξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.700 ιεπηά
____________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα 98,8% Γηαζεζηκφηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπκβαηηθνχ Μήλα

Σπλνιηθή δηάξθεηα Σπκβαηηθνχ Μήλα = 43.200 ιεπηά

3.4

Άλλερ πληποθοπίερ για αςηή ηη Σύμβαζη SLA
Ζ παξνχζα Σχκβαζε SLA θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηελ εηαηξεία ηνπ Πειάηε θαη δελ ηζρχεη γηα αμηψζεηο πνπ
εγείξνληαη απφ ρξήζηεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud, νχηε γηα εθδφζεηο beta ή δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο
ππεξεζηψλ. Ζ Σχκβαζε SLA δηέπεη κφλν ηηο Υπεξεζίεο Cloud πνπ βξίζθνληαη ζε παξαγσγηθή ρξήζε. Γελ
ηζρχεη γηα κε παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηνπ IBM
DemandTec Managed Cloud Preview ή πεξηβαιιφλησλ δηελέξγεηαο δνθηκψλ, απνθαηάζηαζεο κεηά απφ
θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή αλάπηπμεο.

4.

Δικαιώμαηα και Τιμολόγηζη

4.1

Οπιζμοί
Οη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ ηνπο απνδίδεηαη παξαθάησ:
Εκππόζυπορ (Broker) – έλαο Πειάηεο πνπ εθπξνζσπεί κία ή πεξηζζφηεξεο Δηαηξείεο Καηαλαισηηθψλ
Πξντφλησλ σο εθπξφζσπνο πσιήζεσλ αλαιακβάλνληαο ηελ θάιπςε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ή/θαη ηνπ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ γηα ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο. Έλαο Δθπξφζσπνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα απνθηά
πξφζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud κε έλα ζπγθεθξηκέλν Σπκπεξηιακβαλφκελν Έκπνξν Ληαληθήο, γηα
ζπγθεθξηκέλεο Καηεγνξίεο Πξντφλησλ, θαη κφλν γηα ινγαξηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θαηνλνκαδφκελσλ
Δθπξνζσπνχκελσλ Δηαηξεηψλ Καηαλαισηηθψλ Πξντφλησλ.
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Εκπποζυπούμενη Εηαιπεία Καηαναλυηικών Πποφόνηυν (Brokered CP Company) – κηα Δηαηξεία
Καηαλαισηηθψλ Πξντφλησλ πνπ έρεη αλαζέζεη ζε Δθπξφζσπν ηελ αληηπξνζψπεπζή ηεο πξνο ηνπο
εκπφξνπο ιηαληθήο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο, ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε άιισλ ζπλαιιαγψλ.
Καηαναλυηικά Πποφόνηα (Consumer Products ή CP) – νπνηνδήπνηε πξντφλ ή ηκήκα πξντφληνο πνπ
παξάγεηαη ή δηαλέκεηαη γηα άκεζε πψιεζε ζε θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα, ζηα "Καηαλαισηηθά
Πξντφληα" πεξηιακβάλνληαη είδε ελδπκαζίαο θαη ππφδεζεο, ηξφθηκα θαη πνηά, είδε νηθηαθήο θαη
πξνζσπηθήο θξνληίδαο, δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά θαη νηθηαθέο ζπζθεπέο, κε δηαξθή θαηαλαισηηθά
αγαζά, εμεηδηθεπκέλα πξντφληα θαη πξντφληα θξνληίδαο θαηνηθίδησλ δψσλ, αιιά δελ πεξηιακβάλνληαη
απηνθίλεηα, αεξνπιάλα, ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ππεξεζίεο ή ζπίηηα.
Σςμπεπιλαμβανόμενη Επισειπημαηική Μονάδα (Included Business) – ν ηνκέαο, ην θαλάιη ή ε
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα (γηα παξάδεηγκα, θπζηθά θαηαζηήκαηα έλαληη on-line θαηαζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ) ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νπνία ν Πειάηεο πξνκεζεχηεθε ηε ζπλδξνκή ηνπ γηα ηε ρξήζε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud.
Σςμπεπιλαμβανόμενη Γευγπαθική Πεπιοσή (Included Geography) – ε γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα ηελ
νπνία ν Πειάηεο πξνκεζεχηεθε ηε ζπλδξνκή ηνπ γηα ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud.
Έμποπορ Λιανικήρ (Retailer) – έλαο Πειάηεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πψιεζε Καηαλαισηηθψλ
Πξντφλησλ ζε κηθξέο ή κεκνλσκέλεο παξηίδεο γηα άκεζε θαηαλάισζε απφ ηνλ θαηαλαισηή.
Σςνολικέρ Πυλήζειρ (Total Sales) – νη αθαζάξηζηεο πσιήζεηο ηνπ λνκηθνχ πξνζπψπνπ πνπ
πξνκεζεχηεθε ζπλδξνκή γηα ηελ Υπεξεζία Cloud, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ
απφ ηηο Σπκπεξηιακβαλφκελεο Δπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο θαηά ην ηειεπηαίν πιήξεο δσδεθάκελν πξηλ ηελ
αξρηθή πεξίνδν ηζρχνο ή πξηλ ηελ αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο.
Γηα ηνπο φξνπο κε θεθαιαία γξάκκαηα γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξέρεηαη νξηζκφο ζηελ παξνχζα, παξέρεηαη
νξηζκφο ζηε Σχκβαζε Υπεξεζηψλ Cloud.

4.2

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Οη Υπεξεζίεο Cloud θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο βάζεη ελφο εθ ησλ παξαθάησ κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ
ρξέσζεο, φπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

Εκαηομμύπιο Μονάδερ Μεηαηποπήρ Εζόδυν (Million Revenue Conversion Unit - MRCU) είλαη
κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Υπεξεζία Cloud. Μηα Μνλάδα
Μεηαηξνπήο Δζφδσλ είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο Δζφδσλ ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ην
ρξεζηκνπνηνχκελν λφκηζκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ Υπεξεζία Cloud. Τα πνζά Δζφδσλ πνπ
εθθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζε κνλάδεο RCU ζχκθσλα κε ηνλ
πίλαθα κεηαηξνπήο πνπ παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα Conversion unit table (http://www01.ibm.com/software/passportadvantage/conversion_unit_table.html). Κάζε δηθαίσκα MRCU
αληηζηνηρεί ζε έλα Δθαηνκκχξην Μνλάδεο RCU. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα MRCU
γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ Δζφδσλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηεο
Υπεξεζίαο Cloud ή ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ε Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε.

β.

Δέζμεςζη (Engagement) είλαη 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.
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Σεκείσζε: Ο νξηζκφο/εκβέιεηα ηνπ φξνπ "Έζνδα" (Revenue) δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε
πξνζθνξά Υπεξεζίαο Cloud, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Υπηπεζία Cloud

4.3

Οπιζμόρ Εζόδυν

IBM DemandTec Assortment Optimization for Manufacturers on
Cloud in Program

Έζνδα είλαη νη Σπλνιηθέο Πσιήζεηο ησλ
Σπκπεξηιακβαλφκελσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ
Μνλάδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ Καηεγνξηψλ
Πξντφλησλ ζην Σπκπεξηιακβαλφκελν
Έκπνξν Ληαληθήο.

IBM DemandTec Shopper Insights for Manufacturers on Cloud in
Program
IBM DemandTec Shopper Insights for Brokers in Program

Έζνδα είλαη νη Σπλνιηθέο Πσιήζεηο ηνπ
Καηαζθεπαζηή ή Δθπξνζψπνπ
Καηαλαισηηθψλ Πξντφλησλ κέζσ ηνπ
Δκπφξνπ Ληαληθήο.

IBM DemandTec Advanced Deal Management for Manufacturers
and Brokers on Cloud in Program

Έζνδα είλαη νη Σπλνιηθέο Πσιήζεηο ησλ
Σπκπεξηιακβαλφκελσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ
Μνλάδσλ ζην Σπκπεξηιακβαλφκελν Έκπνξν
Ληαληθήο.

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

5.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέυζηρ

5.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
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. Ο Πειάηεο
κπνξεί λα απμήζεη ην δηθφ ηνπ επίπεδν ρξήζεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
ηζρχνο θαηφπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΗΒΜ ή ηνλ Δκπνξηθφ Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ ηνλ εμππεξεηεί
θαη ε ελ ιφγσ αχμεζε ζα επηβεβαηψλεηαη ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

5.2

Επιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Ιζσύορ Υπηπεζιών Cloud
Σην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ζα θαζνξίδεηαη πνηα απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο ζα δηέπεη ηελ αλαλέσζε ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

5.2.1

Αςηόμαηη Ανανέυζη
Όηαλ έρεη επηιεγεί ε απηφκαηε αλαλέσζε, ε πεξίνδνο ηζρχνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud ζα αλαλεψλεηαη
απηφκαηα είηε γηα πεξίνδν ελφο έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή πεξίνδν
ηζρχνο εάλ ν Πειάηεο δελ έρεη δεηήζεη εγγξάθσο ηε δηαθνπή ηεο Υπεξεζίαο Cloud ηνπιάρηζηνλ 90
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο.

5.2.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ έρεη επηιεγεί ε ζπλερφκελε ηηκνιφγεζε, ν Πειάηεο ζα εμαθνινπζεί λα έρεη πξφζβαζε ζηελ
Υπεξεζία Cloud κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ρξήζε ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα
δηαθφςεη ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερφκελεο ηηκνιφγεζεο, ν Πειάηεο πξέπεη
λα παξάζρεη ζηελ IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξψλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθχξσζε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Ο Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεψζεηο πξφζβαζεο έσο ην
ηέινο ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ε αθχξσζε.

5.2.3

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

i126-6380-02 (02/2015)

Σειίδα 6 απφ 8

6.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Γηαηίζεηαη Τερληθή Υπνζηήξημε γηα ηελ Υπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο.
Το κανονικό Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ ηηρ Υπηπεζίαρ Υποζηήπιξηρ μέζυ Τηλεθώνος και Email είναι
υρ εξήρ:
●

Ακεξηθή: 6:00 π.κ. – 6:00 κ.κ. Ώξα Δηξεληθνχ, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Γεπηέξα - Παξαζθεπή

●

Δπξψπε: 8:00 π.κ. – 5:00 κ.κ. Ώξα Κεληξηθήο Δπξψπεο, Γεπηέξα - Παξαζθεπή

●

Αζία: 8:00 π.κ. – 5:00 κ.κ. Ώξα Ηαπσλίαο, Γεπηέξα - Παξαζθεπή

Υποζηήπιξη Εκηόρ Επγάζιμος Ωπαπίος:
Υπνζηήξημε Δθηφο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ (εθηφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη
αλσηέξσ) δηαηίζεηαη κφλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκφηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο.
Τειέθσλν Υπνζηήξημεο (Support Hotline): 1-866-460-0501
Απεπζείαο Γξακκή: 1-925-460-9120
Email: dtsupport@us.ibm.com
Γηαδηθηπαθή πχιε ππνζηήξημεο: https://support.ibmcloud.com/
Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά
με ηοςρ
Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη
Φπόνυν
Απόκπιζηρ

1

Κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ/διακοπή παποσήρ ςπηπεζιών:
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

24x7

2

Σημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ επισείπηζηρ:
Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη
θίλδπλνο ν Πειάηεο λα κε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε
επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληφο 2
εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο
ψξεο (Γεπηέξα
έσο
Παξαζθεπή)

3

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε
γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληφο 4
εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο
ψξεο (Γεπηέξα
έσο
Παξαζθεπή)

4

Ελάσιζηερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ επισείπηζηρ:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ ραξαθηήξα

Δληφο 1
εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο
ψξεο (Γεπηέξα
έσο
Παξαζθεπή)

7.

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ

7.1

Φπήζη Δεδομένυν Πελάηη από ηην IBM
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο, ε IBM κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πειάηε γηα
ζθνπνχο εζσηεξηθήο έξεπλαο θαη εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε IBM ζα έρεη
πξνεγνπκέλσο αθαηξέζεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα ελ ιφγσ Γεδνκέλα Πειάηε απφ ηα νπνία ζα
κπνξνχζε λα πξνθχςεη ε ηαπηφηεηα ηνπ Πειάηε ή νπνηεζδήπνηε εκπηζηεπηηθέο ή απνθιεηζηηθέο πηπρέο
ησλ εζσηεξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Πειάηε.

7.2

Ειδοποίηζη πεπί Πποζηαζίαρ Δεδομένυν Πποζυπικού Φαπακηήπα
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί φηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε (ησλ ππαιιήισλ
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θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud, κέζσ ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο
θαη άιισλ ηερλνινγηψλ. Τα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ IBM 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 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
ηνπο.

7.3

Τοποθεζίερ Ανηλούμενυν Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θφξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ αληινχλ ηα νθέιε ησλ
Υπεξεζηψλ Cloud. Ζ IBM ζα εθαξκφδεη θφξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη
ζηελ παξαγγειία ηνπ Πειάηε, εθηφο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο
Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε
νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζηελ ΗΒΜ.

7.4

Ππογπάμμαηα ηύπος "Hub and Spoke"
Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη θάζε Υπεξεζία Cloud πξνζθέξεηαη σο ηκήκα ελφο πξνγξάκκαηνο ηχπνπ "Hub
and Spoke" γηα ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε απνθιεηζηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν έκπνξν ιηαληθήο. Απηφ ζεκαίλεη
φηη ν ζπκκεηέρσλ έκπνξνο ιηαληθήο έρεη ρνξεγήζεη ζηελ IBM κηα πεξηνξηζκέλε, κε απνθιεηζηηθή άδεηα λα
ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα ηνπ εκπφξνπ ιηαληθήο φπσο απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ Cloud
ζηηο εηαηξείεο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ν ελ ιφγσ έκπνξνο ιηαληθήο. Γελ
επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud ή ησλ δεδνκέλσλ πσιήζεσλ θαη πξντφλησλ ηνπ
ζπκκεηέρνληνο εκπφξνπ ιηαληθήο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ. Γηα ηνπο Δθπξνζψπνπο, ην δηθαίσκα
ρξήζεο πεξηνξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε ρξήζε κε ζπγθεθξηκέλεο θαηνλνκαδφκελεο Δθπξνζσπνχκελεο
Δηαηξείεο Καηαλαισηηθψλ Πξντφλησλ. Σε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ελφο ζπκκεηέρνληνο εκπφξνπ
ιηαληθήο κε ηελ ΗΒΜ θαηαγγειζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε IBM ζα επηζηξέςεη ζηνλ Πειάηε ηα
αλαινγνχληα αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ πξνπιεξψζεθαλ απφ ηνλ Πειάηε κε βάζε ηνλ αξηζκφ πιήξσλ
κελψλ πνπ απνκέλνπλ ζηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Υπεξεζίαο Cloud γηα ηνλ Πειάηε, θαη ην
δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Υπεξεζία Cloud ζα πάςεη λα ηζρχεη. Γελ ζα επηζηξέθνληαη
αρξεζηκνπνίεηα πνζά γηα κε πιήξεηο κήλεο.

Σημανηικό: 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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