Σύμβαζη Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
Πεπιγπαθή Υπηπεζιών Cloud ηηρ IBM
IBM Maximo Asset Management (SaaS)
Ακολοςθεί η Πεπιγπαθή Υπηπεζιών για ηην Παπαγγελία ζαρ:

1.

Πεπιγπαθή Υπηπεζιών Cloud
Σν παξαθάησ Άξζξν 1.1 απνηειεί ηε βαζηθή πξνζθνξά πνπ πξέπεη λα παξαγγείιεηε πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Τπεξεζία Cloud, ελώ ζηα παξαθάησ Άξζξα 1.2 θαη 1.3 πεξηγξάθνληαη πξναηξεηηθέο
ππεξεζίεο πνπ κπνξείηε λα παξαγγείιεηε. Οη πξνζθνξέο πνπ παξαγγείιαηε πξνζδηνξίδνληαη ζην
Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο. Γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο Τπεξεζίαο Cloud, ην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα
απνηειείηαη από ηελ Πξνζθνξά Σηκήο πνπ ζαο παξέρεη ε IBM θαη ηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο (Proof of
Entitlement - "PoE") πνπ ζα ιάβεηε από ηελ IBM, ζηελ νπνία επηβεβαηώλεηαη ε παξνρή ηεο Τπεξεζίαο
Cloud θαη νξίδνληαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud.

1.1

IBM Maximo Asset Management (SaaS)
Σν IBM Maximo Asset Management (SaaS) απνηειεί κηα ιύζε δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθώλ πόξσλ θαη
πόξσλ πιεξνθνξηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ή ππνζηεξίδεη ηηο αθόινπζεο δηεξγαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο:

1.2

●

Γηαρείξηζε επηρεηξεζηαθώλ πόξσλ (enterprise asset management) – παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε
δεδνκέλσλ γηα επηρεηξεζηαθνύο πόξνπο θαη ηελ ζέζε όπνπ βξίζθνληαη νη ελ ιόγσ πόξνη θαζ' όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ θάζε πόξνπ.

●

Γηαρείξηζε πόξσλ πιεξνθνξηθήο (IT asset management) – παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε
δεδνκέλσλ γηα πόξνπο πιεξνθνξηθήο θαη ηε ζέζε όπνπ βξίζθνληαη νη ελ ιόγσ πόξνη θαζ' όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ θάζε πόξνπ.

●

Γηαρείξηζε εξγαζηώλ (work management) – δηαρείξηζε πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη κε
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, από ηελ αξρηθή αίηεζε κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη
θαηαγξαθή ηνπο.

●

Γηαρείξηζε ζπκβνιαίσλ (contract management) – ππνζηήξημε γηα ζπκβόιαηα αγνξάο,
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ελνηθίαζεο, εγγύεζεο, ρξεώζεσλ αλζξσπνσξώλ/αλζξσπνεκεξώλ,
ινγηζκηθνύ, θύξηα ζπκβόιαηα (master contracts), ζπκβόιαηα πιαηζίνπ (blanket contracts) θαη
θαζνξηζκέλα από ην ρξήζηε ζπκβόιαηα.

●

Γηαρείξηζε απνζήθεο (inventory management) – παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ιεπηνκεξεηώλ γηα
ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα πόξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνζόηεηαο, ηεο ζέζεο, ηεο ρξήζεο θαη
ηεο αμίαο ηνπο.

●

Γηαρείξηζε πξνκεζεηώλ (procurement management) – ππνζηήξημε ησλ δηαθόξσλ θάζεσλ κηαο
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο, όπσο π.ρ. άκεζε αγνξά θαη αλαπιήξσζε απνζεκάησλ.

●

Γηαρείξηζε ππεξεζηώλ (service management) – νξηζκόο πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ, θαηάξηηζε
ζπκβάζεσλ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ (SLA), παξαθνινύζεζε επηπέδνπ παξερνκέλσλ
ππεξεζηώλ θαη πινπνίεζε δηαδηθαζηώλ πξνώζεζεο δεηεκάησλ ζε αλώηεξα ηεξαξρηθά πξόζσπα.

IBM Maximo Asset Management
Σν IBM Maximo Asset Management (SaaS) Non-Production είλαη κηα πξναηξεηηθή ππεξεζία πνπ παξέρεη
όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ε βαζηθή πξνζθνξά πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν A, κε ηε δηαθνξά όηη
παξέρεηαη γηα κηα Πεξίπησζε Υξήζεο Δθηόο Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο. Δάλ ε Τπεξεζία Cloud
πξνζδηνξίδεηαη σο "Non-Production" (Γηα ρξήζε κόλν Δθηόο Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο), ηόηε ε
Τπεξεζία Cloud κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα ηελ εθηέιεζε εζσηεξηθώλ κε παξαγσγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ δηελέξγεηαο δνθηκώλ, ξύζκηζεο απόδνζεο,
δηάγλσζεο ζθαικάησλ, εζσηεξηθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο απόδνζεο (benchmarking), δνθηκαζηηθήο
εθαξκνγήο (staging) θαη δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνύκελσλ
πξνζζεθώλ ή επεθηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Cloud κε ηε ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ API (application
programming interfaces). Γηα ιόγνπο απόδνζεο, δελ είλαη δπλαηή ρξήζε ηεο Πεξίπησζεο Υξήζεο πνπ
πξννξίδεηαη γηα ρξήζε εθηόο πεξηβάιινληνο παξαγσγήο από πεξηζζόηεξνπο από 30 ρξήζηεο
ηαπηόρξνλα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο

i126-6391-02 (08/2014)

ειίδα 1 από 9

πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελόο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ (application server)) κε
νπνηνδήπνηε κέζν.

1.3

IBM Maximo Asset Management (SaaS) Non-Production Capacity Add-On
Σν IBM Maximo Asset Management (SaaS) Non-Production Capacity Add-On είλαη κηα πξναηξεηηθή
ππεξεζία πνπ απμάλεη ην κέγεζνο κίαο πεξίπησζεο ρξήζεο ηνπ IBM Maximo Asset Management (SaaS)
Non-Production επηηξέπνληαο ηελ ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο από 30 επηπιένλ
ρξήζηεο.

1.4

IBM Maximo Asset Management (SaaS) Scheduler
Σν IBM Maximo Asset Management (SaaS) Scheduler είλαη κηα πξναηξεηηθή ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ζε
ππεπζύλνπο πξνγξακκαηηζκνύ εξγαζηώλ λα δεκηνπξγνύλ ρξνλνδηαγξάκκαηα εξγαζηώλ θαη λα
πξνγξακκαηίδνπλ ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ ζε ηερληθνύο πεδίνπ.

2.

Πεπιγπαθή Αζθάλειαρ
Η IBM εθαξκόδεη θαη ηεξεί ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ άξζξν.

2.1

Πολιηικέρ Αζθάλειαρ
Η IBM δηαηεξεί πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο
θνηλνπνηνύληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Η IBM απαηηεί ηελ παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθώλ
ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο από άηνκα,
παγθνζκίσο, πνπ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM θαη έρεη
ζπγθξνηήζεη κηα νκάδα αζθάιεηαο πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ. Οη
πνιηηηθέο θαη ηα πξόηππα αζθάιεηαο ηεο IBM επαλεμεηάδνληαη θαη αμηνινγνύληαη ζε εηήζηα βάζε. Σπρόλ
πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηελ IBM αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε κηα αλαιπηηθή δηαδηθαζία απόθξηζεο ζε
πεξηζηαηηθά.

2.2

Έλεγσορ Ππόζβαζηρ
Η πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζώπνπο ππνζηήξημεο
ηεο IBM ζύκθσλα κε ηηο αξρέο δηαρσξηζκνύ θαζεθόλησλ. Σν πξνζσπηθό ππνζηήξημεο ηεο IBM
ηαπηνπνηείηαη κέζσ ηαπηνπνίεζεο δύν παξαγόλησλ (two-factor authentication) ζε έλα ελδηάκεζν ζύζηεκα
δηαρείξηζεο "πύιεο". Όιεο νη ζπλδέζεηο θαηά ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε πξαγκαηνπνηνύληαη
κέζσ θξππηνγξαθεκέλσλ θαλαιηώλ. Όια ηα ζπκβάληα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα πειάηε θαη ηα
ζπκβάληα δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ από θαη πξνο ην πεξηβάιινλ θηινμελίαο θαηαγξάθνληαη.

2.3

Ακεπαιόηηηα και Γιαθεζιμόηηηα Υπηπεζιών
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πόξνπο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζην ινγηζκηθό εθαξκνγώλ ππόθεηληαη ζηε
δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ ηεο IBM. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε θαλόλεο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο
(firewall) ππόθεηληαη επίζεο ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγώλ θαη εμεηάδνληαη ρσξηζηά από ην
πξνζσπηθό αζθάιεηαο ηεο IBM πξηλ ηεζνύλ ζε εθαξκνγή. Η IBM παξαθνινπζεί 24x7 ηνπο πόξνπο ησλ
θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο. Γηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά
ηξσηά ζεκεία από εμνπζηνδνηεκέλνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηξίηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη
επίιπζε δπλεηηθώλ πεξηπηώζεσλ έθζεζεο ζπζηεκάησλ ζε θηλδύλνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα.
Έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ζπζηήκαηα εληνπηζκνύ επηβιαβνύο θώδηθα (αληηκεηώπηζε ηώλ (antivirus),
εληνπηζκόο παξαβηάζεσλ, έιεγρνο γηα ηξσηά ζεκεία θαη απνηξνπή παξαβηάζεσλ) ζε όια ηα θέληξα
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Οη ππεξεζίεο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM
ππνζηεξίδνπλ έλα επξύ θάζκα πξσηνθόιισλ παξάδνζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ
κέζσ δεκόζησλ δηθηύσλ. Παξαδείγκαηα απνηεινύλ HTTPS/SFTP/FTPS/S/MIME θαη site-to-site VPN. Σα
εθεδξηθά αληίγξαθα δεδνκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα απνζήθεπζε εθηόο ηνπ θέληξνπ πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ θξππηνγξαθνύληαη πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο.

2.4

Καηαγπαθή Γπαζηηπιοηήηυν
Η IBM ηεξεί αξρεία θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο, ρώξνπο
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (data repositories), middleware θαη ζπζθεπέο ππνδνκήο δηθηύνπ πνπ
ππνζηεξίδνπλ θαη έρνπλ παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ. Πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο επέκβαζεο θαη λα είλαη δπλαηή ε θεληξηθή αλάιπζε,
απνζηνιή πξνεηδνπνηήζεσλ θαη δεκηνπξγία αλαθνξώλ, ε θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν ζε θεληξηθνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο αξρείσλ θαηαγξαθήο (log repositories). Σα
δεδνκέλα ππνγξάθνληαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή γηα ηελ απνηξνπή πξνζπαζεηώλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο
επέκβαζεο. Σα αξρεία θαηαγξαθήο αλαιύνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κέζσ αλαθνξώλ πεξηνδηθήο
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αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ αλώκαιεο ζπκπεξηθνξάο. Σν πξνζσπηθό επηρεηξήζεσλ
εηδνπνηείηαη γηα νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο θαη όηαλ είλαη απαξαίηεην επηθνηλσλεί, ζε 24x7 βάζε, κε έλαλ
εηδηθό ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή.

2.5

Φςζική Αζθάλεια
Η IBM ηεξεί πξόηππα θπζηθήο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο θπζηθήο πξόζβαζεο ζηνπο πόξνπο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ.
Τπάξρεη κόλν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζεκείσλ πξόζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο
IBM, ηα νπνία ειέγρνληαη κε ηαπηνπνίεζε δύν παξαγόλησλ (two-factor authentication) θαη
παξαθνινπζνύληαη από θάκεξεο. Η πξόζβαζε επηηξέπεηαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό πνπ
δηαζέηεη εγθεθξηκέλε άδεηα πξόζβαζεο. Σν πξνζσπηθό επηρεηξήζεσλ ειέγρεη αλ ε πξόζβαζε έρεη
εγθξηζεί θαη εθδίδεη κηα θάξηα εηζόδνπ κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε απαηηνύκελε πξόζβαζε. Οη ππάιιεινη
ζηνπο νπνίνπο εθδίδνληαη ηέηνηεο θάξηεο εηζόδνπ νθείινπλ λα παξαδώζνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο θάξηεο
εηζόδνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαη κπνξνύλ λα θξαηήζνπλ ηελ θάξηα εηζόδνπ γηα ην θέληξν
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ κόλν γηα ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην θέληξν. Η ρξήζε ησλ
θαξηώλ εηζόδνπ θαηαγξάθεηαη. Οη επηζθέπηεο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη ηεο IBM ζπκπιεξώλνπλ θαη
ππνγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε έλα βηβιίν επηζθεπηώλ θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζην θηίξην θαη ζπλνδεύνληαη
θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην θηίξην. Οη πεξηνρέο παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ, νη
απνβάζξεο θόξησζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζεκεία όπνπ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα κπνξνύλ λα
εηζέιζνπλ ζην θηίξην ειέγρνληαη θαη απνκνλώλνληαη.

2.6

Σςμμόπθυζη
Η IBM ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απαηηήζεηο. ε ηαθηηθή βάζε δηεμάγνληαη
αμηνινγήζεηο θαη έιεγρνη από ηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο
αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ηεο. ε εηήζηα βάζε νη ππάιιεινη ηεο IBM θαη ησλ πξνκεζεπηώλ ηεο
παξαθνινπζνύλ έλα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο. ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ππελζπκίδνληαη ζε εηήζηα βάζε νη ζηόρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εζηθή επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά,
ηελ ηήξεζε εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο IBM.

3.

Γέζμεςζη για ηα Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Η IBM παξέρεη ηηο αθόινπζεο δεζκεύζεηο αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηώλ ("SLA") γηα ηελ
Τπεξεζία Cloud, αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε IBM θαζηζηά ηελ Τπεξεζία Cloud
δηαζέζηκε ζε εζάο.

3.1

Οπιζμοί
Δξοςζιοδοηημένη Δπαθή (Authorized Contact) – ην άηνκν πνπ δειώζαηε ζηελ IBM ην νπνίν είλαη
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ έγεξζε Αμηώζεσλ βάζεη ηεο παξνύζαο ύκβαζεο SLA.
Πίζηυζη Γιαθεζιμόηηηαρ (Availability Credit) – ην κέζν επαλόξζσζεο πνπ παξέρεη ε IBM γηα κηα
εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Η Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο ή
έθπησζεο έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνύ ηηκνινγίνπ ρξεώζεσλ ζπλδξνκήο γηα ηελ Τπεξεζία.
Αξίυζη (Claim) – κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη από ηελ Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξνο ηελ IBM
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεύρζεθε θάπνην Δπίπεδν Παξνρήο
Τπεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα.
Σςμβαηικόρ Μήναρ (Contracted Month) – θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθόο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο Τπεξεζίαο, αξρίδνληαο από ηηο 12.00 π.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Η.Π.Α. ηελ πξώηε
εκέξα ηνπ κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ώξα Αλαηνιηθώλ Η.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.
Πελάηηρ (Customer) – έλα λνκηθό πξόζσπν πνπ εγγξάθεηαη σο ζπλδξνκεηήο γηα ηε ιήςε ηεο
Τπεξεζίαο απεπζείαο από ηελ ΙΒΜ θαη δηαζέηεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο ηε ζηηγκή πνπ
πξνβαίλεη ζηελ έγεξζε Αμίσζεο θαη δελ έρεη αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηώδεηο ππνρξεώζεηο ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνρξεώζεσλ πιεξσκήο, βάζεη ηεο ζύκβαζήο ηνπ κε ηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.
Φπόνορ Γιακοπήρ Λειηοςπγίαρ (Downtime) – κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη δηαθνπεί ε
επεμεξγαζία ζην ζύζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Τπεξεζία θαη θαλέλαο από ηνπο ρξήζηεο ζαο δελ είλαη ζε
ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα
δηθαηώκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ ππάξρεη "Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" εάλ νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα
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δηθαηώκαηα. ην Υξόλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε
Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε από ηα αθόινπζα ζπκβάληα:
●

Πξνγξακκαηηζκέλε Γηαθνπή Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο

●

Πεξηπηώζεηο Αλσηέξαο Βίαο,

●

Πξνβιήκαηα κε εθαξκνγέο, ελνπνηήζεηο, εμνπιηζκό ή δεδνκέλα ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ.

●

Δλέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Πειάηε ή ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόθηεζεο πξόζβαζεο
ζηελ Τπεξεζία από νπνηνλδήπνηε κε ρξήζε ησλ δηθώλ ζαο θσδηθώλ πξόζβαζεο ή εμνπιηζκνύ).

●

Με ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηνύκελεο δηακνξθώζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο ππνζηεξηδόκελεο
πιαηθόξκεο γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία.

●

πκκόξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ από
ηνλ Πειάηε ή από θάπνην ηξίην κέξνο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε.

Σςμβάν (Event) – κηα πεξίζηαζε ή ζύλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελόο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ.
Ανυηέπα Βία (Force Majeure) – Θενκελίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, εξγαζηαθέο θηλεηνπνηήζεηο,
ππξθαγηέο, πιεκκύξεο, ζεηζκνί, ηαξαρέο, πόιεκνη, θπβεξλεηηθέο πξάμεηο, εληνιέο ή πεξηνξηζκνί,
επηζέζεηο ηώλ, επηζέζεηο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ή άιιε θαθόβνπιε ζπκπεξηθνξά, βιάβεο
θνηλσθειώλ ππεξεζηώλ θαη δηαθνπέο δηθηπαθώλ ζπλδέζεσλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία γηα ηε κε
δηαζεζηκόηεηα ηεο Τπεξεζίαο ε νπνία ήηαλ πέξαλ ηνπ εύινγνπ ειέγρνπ ηεο IBM.
Ππογπαμμαηιζμένη Γιακοπή Λειηοςπγίαρ Σςζηήμαηορ (Planned System Downtime) – κηα
πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή ηεο Τπεξεζίαο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο ή ελεκέξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο,
όπσο, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο κηαο έθδνζεο ή επηδηόξζσζεο (patch ή
hot fix).
Δπίπεδο Παποσήρ Υπηπεζιών" (Service Level) – ην πξόηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη ηνπ
νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα ύκβαζε SLA.
Υπηπεζία (Service) – ε παξαγσγηθή πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ IBM Maximo Asset Management (SaaS)
γηα ηελ νπνία ηζρύεη ε παξνύζα ύκβαζε SLA, όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο παξνύζαο
Πεξηγξαθήο Τπεξεζηώλ. Η παξνύζα ύκβαζε SLA ηζρύεη γηα θάζε Τπεξεζία ρσξηζηά θαη όρη γηα ην
ζπλδπαζκό ηνπο.

3.2

Πιζηώζειρ Γιαθεζιμόηηηαρ
Γηα λα πιεξνίηε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ έγεξζε Αμίσζεο, ζα πξέπεη λα έρεηε ππνβάιεη έλα δειηίν
ππνζηήξημεο (support ticket) γηα θάζε πκβάλ ζην Help Desk ππνζηήξημεο πειαηώλ ηεο IBM γηα ηελ
αληίζηνηρε Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηελ θαζνξηζκέλε από ηελ IBM δηαδηθαζία γηα ηελ αλαθνξά δεηεκάησλ
ππνζηήξημεο Κξηζηκόηεηαο 1. Θα πξέπεη λα παξέρεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ην πκβάλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ ππνζηήθαηε γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο
ηνπ πκβάληνο, θαη λα παξέρεηε εύινγε βνήζεηα ζηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο ζην
βαζκό πνπ απαηηείηαη γηα δειηία ππνζηήξημεο Κξηζηκόηεηαο 1. Σν ελ ιόγσ δειηίν ππνζηήξημεο πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηε ζηηγκή πνπ παξαηεξείηε γηα πξώηε θνξά ηηο
επηπηώζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο.
Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα εγείξεη ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ην
αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα πνπ απνηειεί
αληηθείκελν ηεο Αμίσζεο.
Η Δμνπζηνδνηεκέλε Δπαθή ζαο πξέπεη λα παξέρεη ζηελ IBM όιεο ηηο εύινγεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε
ηελ Αμίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, αλαιπηηθώλ πεξηγξαθώλ όισλ ησλ
ζρεηηθώλ πκβάλησλ θαη ηνπ Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ πνπ ζύκθσλα κε ηελ Αμίσζε δελ
επηηεύρζεθε.
Η IBM ζα πξαγκαηνπνηεί κηα εζσηεξηθή θαηακέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζπλδπαζκέλνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο
Λεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα. Οη Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο ζα βαζίδνληαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα κεηξάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθέξεηε
όηη ππνζηήθαηε γηα πξώηε θνξά ηηο επηπηώζεηο ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε
Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειόηεξε ηζρύνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζπλνιηθή ζπλδπαζκέλε δηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο
παξαθάησ πίλαθεο. Η IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα παξέρεη πεξηζζόηεξεο από κία Πηζηώζεηο
Γηαζεζηκόηεηαο γηα ην ίδην πκβάλ ζηνλ ίδην πκβαηηθό Μήλα.
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Γηα Γέζκεο Τπεξεζηώλ (Bundled Services: κεκνλσκέλεο Τπεξεζίεο πνπ πσινύληαη καδί σο παθέην
έλαληη κίαο ζπλδπαζκέλεο ηηκήο), ε Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπλδπαζκέλε
κεληαία ηηκή γηα ηηο Γέζκεο Τπεξεζηώλ θαη όρη κε βάζε ηε κεληαία ρξέσζε ζπλδξνκήο γηα θάζε
κεκνλσκέλε Τπεξεζία. Μπνξείηε λα εγείξεηε Αμίσζε αλαθνξηθά κε κία κόλν κεκνλσκέλε Τπεξεζία ζε
κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνύ Μήλα, θαη ε IBM δελ ζα ππνρξενύηαη λα παξέρεη Πηζηώζεηο
Γηαζεζηκόηεηαο γηα πεξηζζόηεξεο από κία Τπεξεζίεο ζε κηα δέζκε θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε
πκβαηηθνύ Μήλα.
Σν ζύλνιν ησλ Πηζηώζεσλ Γηαζεζηκόηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθό Μήλα δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην 10 ηνηο εθαηόλ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο ρξέσζεο
πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία.
Η IBM ζα επηδεηθλύεη εύινγε θξίζε θαηά ηελ εμαθξίβσζε ησλ Αμηώζεσλ, βαζηδόκελε ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα αξρεία ηεο, νη νπνίεο ζα θαηηζρύνπλ ζε πεξίπησζε αληίζεζεο κε ηα δεδνκέλα
ζηα δηθά ζαο αξρεία.
ΟΙ ΠΙΣΩΔΙ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΤ Α ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ
SLA ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ Α ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΔ ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΑΞΙΩΗ.

3.3

Δπίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών
Γηαζεζηκόηεηα Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ Μήλα
Γιαθεζιμόηηηα καηά ηη διάπκεια ενόρ
Σςμβαηικού Μήνα

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

Υακειόηεξε από 99,8%

2%

Υακειόηεξε από 98,8%

5%

Υακειόηεξε από 95,0%

10%

Σν πνζνζηό ηεο "Γηαζεζηκόηεηαο" ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ιεπηώλ ζε έλα
πκβαηηθό Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθό αξηζκό ιεπηώλ ηνπ Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα, δηαηξνύκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ιεπηώλ ζην πκβαηηθό
Μήλα. Σν θιάζκα πνπ πξνθύπηεη από ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκό εθθξάδεηαη σο πνζνζηό.
Παξάδεηγκα: Υξόλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 432 ιεπηώλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πκβαηηθνύ
Μήλα
ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά
- 432 ιεπηά Υξόλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.768 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο γηα 99.0% δηαζεζηκόηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνύ Μήλα

ύλνιν ιεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
πκβαηηθνύ Μήλα 30 εκεξώλ = 43.200 ιεπηά

3.4

Δξαιπέζειρ
Η παξνύζα ύκβαζε SLA δηαηίζεηαη κόλν ζε Πειάηεο ηεο IBM. Η παξνύζα ύκβαζε SLA δελ ηζρύεη γηα
ηα εμήο:
●

Δθδόζεηο beta θαη δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο Τπεξεζηώλ.

●

Με παξαγσγηθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, πεξηπηώζεσλ ρξήζεο
ζε πεξηβάιινλ δηελέξγεηαο δνθηκώλ, απνθαηάζηαζεο κεηά από θαηαζηξνθή, δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
ή αλάπηπμεο.

●

Αμηώζεηο πνπ εγείξνληαη από ρξήζηεο ηνπ Πειάηε ηεο IBM, επηζθέπηεο θαη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
Τπεξεζία.

●

Τπεξεζίεο, πξνγξάκκαηα, ινγηζκηθό ελεξγνπνίεζεο ή ινγηζκηθό agent πνπ εθηειείηαη ζε
ζπζηήκαηα ηνπ πειάηε ή ζπζηήκαηα παξερόκελα από ηξίηνπο.

●

Δάλ έρεηε αζεηήζεη νπνηεζδήπνηε νπζηώδεηο ππνρξεώζεηο ζαο βάζεη ησλ Όξσλ Υξήζεο, ηεο
Οξηνζέηεζεο Απνδεθηήο Υξήζεο ή ηεο ζύκβαζήο ζαο γηα ηελ Τπεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο,
ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηεο αζέηεζεο ππνρξεώζεσλ πιεξσκήο.
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4.

Γικαιώμαηα, Τιμολόγηζη, Πεπίοδορ Ιζσύορ και Υποζηήπιξη

4.1

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέυζηρ
Οη πξνζθνξέο Τπεξεζηώλ Cloud πσινύληαη ζύκθσλα κε ην (ηα) αθόινπζν(-α) κεηξηθό(-ά) ζύζηεκα(ηα)
ρξέσζεο:
α.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο
Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο (Authorized User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη ρσξηζηά, απνθιεηζηηθά
δηθαηώκαηα ρξήζεο γηα θάζε κνλαδηθό Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα
πξόζβαζεο ζηελ Τπεξεζία 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. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα ηελ
θάιπςε ηνπ αξηζκνύ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Υξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη πξόζβαζε ζηελ
Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε.

β.

Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο
Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο (Concurrent User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο
κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο είλαη έλα πξόζσπν
πνπ απνθηά πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Αλεμάξηεηα από ην εάλ ην ελ ιόγσ πξόζσπν απνθηά πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud
πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο ηαπηόρξνλα, ην πξόζσπν κεηξά σο έλαο κόλν Σαπηόρξνλα
πλδεδεκέλνο Υξήζηεο. Ο Πειάηεο πξέπεη λα απνθηήζεη έλα δηθαίσκα ρξήζεο γηα θάζε
Σαπηόρξνλα πλδεδεκέλν Υξήζηε πνπ απνθηά πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία 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.

γ.

Πεξίπησζε Υξήζεο
Πεξίπησζε Υξήζεο (Instance) είλαη 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.

4.2

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη

4.2.1

Δπιλογέρ Τιμολόγηζηρ
Σν πιεξσηέν πνζό γηα ηηο πξνζθνξέο Τπεξεζηώλ Cloud θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο, σο
εμήο:
α.

Πξνθαηαβνιηθή πιεξσκή πιήξνπο πνζνύ

β.

Μεληαίσο (εθ ησλ πζηέξσλ)

γ.

Σξηκεληαίσο (πξνθαηαβνιηθά)

δ.

Δηεζίσο (πξνθαηαβνιηθά)

Η θαζνξηζκέλε επηινγή ηηκνιόγεζεο ζα ηζρύεη γηα ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Σν πιεξσηέν πνζό αλά θύθιν ηηκνιόγεζεο ζα βαζίδεηαη ζηε κεληαία ή εηήζηα
ρξέσζε ζπλδξνκήο θαη ηνλ αξηζκό θύθισλ ηηκνιόγεζεο ζε έλα έηνο, ζπλ νπνηεζδήπνηε ρξεώζεηο
ππέξβαζεο.
4.2.2

Φπέυζη για μη Πλήπη Μήνα
Η Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε. Η Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπόκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ζαο ελεκεξώλεη ε ΙΒΜ όηη ε πξόζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία Cloud είλαη δηαζέζηκε.

4.2.3

Υπεπβάζειρ
Δάλ ε πξαγκαηηθή ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο ππεξβαίλεη
ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηκήκα ηεο Απόδεημεο Γηθαηώκαηνο ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο, ηόηε ζα ηηκνινγεζείηε γηα ηελ ππέξβαζε, όπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.
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4.3

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Δπιλογέρ Ανανέυζηρ

4.3.1

Πεπίοδορ Ιζσύορ
Η πεξίνδνο ηζρύνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM ζαο εηδνπνηεί όηη έρεηε
πξόζβαζε ζηα ηκήκαηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. ην ηκήκα
ηεο Απόδεημεο Γηθαηώκαηνο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα επηβεβαηώλνληαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο
έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο, θαζώο θαη εάλ θαη κε πνηνλ ηξόπν ζα αλαλεώλεηαη ε πεξίνδνο
ηζρύνο. Δπηηξέπεηαη λα απμήζεηε ην δηθό ζαο επίπεδν ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο θαηόπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΙΒΜ ή έλαλ Δκπνξηθό πλεξγάηε ηεο IBM. Η ελ
ιόγσ αιιαγή ζα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

4.3.2

Δπιλογέρ Ανανέυζηρ Πεπιόδος Ιζσύορ Υπηπεζιών Cloud
ην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Τπεξεζία Cloud ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ ηζρύνο, νξίδνληαο ηελ πεξίνδν ηζρύνο σο κία από ηηο αθόινπζεο:
α.

Απηόκαηε Αλαλέσζε
Δάλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο νξίδεηαη όηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο γίλεηαη απηόκαηα,
κπνξείηε λα θαηαξγήζεηε ηε ιήγνπζα Τπεξεζία Cloud κε έγγξαθν αίηεκα, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα
(90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο. Δάλ ε IBM ή έλαο Δκπνξηθόο πλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα εηδνπνίεζε
δηαθνπήο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα πεξίνδνο ηζρύνο αλαλεώλεηαη απηόκαηα είηε γηα
πεξίνδν ελόο έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή πεξίνδν ηζρύνο πνπ
θαζνξίδεηαη ζην ηκήκα ηεο Απόδεημεο Γηθαηώκαηνο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

β.

πλερόκελε Σηκνιόγεζε
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο αλαθέξεηαη όηη γίλεηαη ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, ζα
εμαθνινπζείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud θαη ζα ηηκνινγείζηε γηα ηε ρξήζε ηεο
Τπεξεζίαο Cloud ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθόςεηε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαη ηε
δηαδηθαζία ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ζα πξέπεη λα παξάζρεηε ζηελ IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
πλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηάηε ηελ αθύξσζε ηεο
Τπεξεζίαο Cloud ζαο. Μεηά ηελ αθύξσζε ηεο πξόζβαζήο ζαο, ζα ηηκνινγεζείηε γηα νπνηεζδήπνηε
εθθξεκείο ρξεώζεηο πξόζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρύ ε αθύξσζε.

γ.

Απαηηείηαη Αλαλέσζε
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο αλαθέξεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε Τπεξεζία
Cloud ζα ηεξκαηηζηεί κε ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο θαη ε πξόζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία Cloud ζα
θαηαξγεζεί. Γηα λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ Τπεξεζία Cloud κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο,
ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
πλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεηε κηα λέα πεξίνδν ζπλδξνκήο.

4.4

Τεσνική Υποζηήπιξη
Γηαηίζεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο.
Οι Ώπερ Λειηοςπγίαρ ηηρ Υπηπεζίαρ Τηλεθυνικήρ Υποζηήπιξηρ, Υποζηήπιξηρ μέζυ Email και
Πύληρ Υποζηήπιξηρ ηος SaaS (Saas Support Portal) είναι υρ εξήρ:
8:00 π.κ. – 8:00 κ.κ. Ώξεο Αλαηνιηθώλ Η.Π.Α. (EST), Γεπηέξα - Παξαζθεπή (εθηόο αξγηώλ)
Σειέθσλν Τπνζηήξημεο (Support Hotline): 1-855-221-1166 (ζηηο Η.Π.Α.)
Email: support@ibmserviceengage.com
Υποζηήπιξη Δκηόρ Δπγάζιμος Ωπαπίος για Γιακοπέρ Λειηοςπγίαρ Σςζηήμαηορ:
Τπνζηήξημε Δθηόο Δξγάζηκνπ Ωξαξίνπ γηα Γηαθνπέο Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο: (After Hours & System
Down Support) δηαηίζεηαη κόλν γηα δεηήκαηα Κξηζηκόηεηαο 1 ζε εξγάζηκεο εκέξεο, ζαββαηνθύξηαθα θαη
αξγίεο.
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Κπιζιμόηηηα

Οπιζμόρ Κπιζιμόηηηαρ

Σηόσοι ζσεηικά με
ηοςρ Φπόνοςρ
Απόκπιζηρ

Κάλςτη Φπόνυν
Απόκπιζηρ

1

Κπίζιμερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ/διακοπή παποσήρ ςπηπεζιών:
Γελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο
ηεο επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο
ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη πεξηπηώζεηο απηέο
αθνξνύλ ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ
θξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο. ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε παξνρή κηαο ιύζεο.

Δληόο 1 ώξαο

24x7

2

Σημανηικέρ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Η δπλαηόηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή ππάξρεη
θίλδπλνο λα κε κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζε
επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληόο 2 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

3

Πεπιοπιζμένερ επιπηώζειρ ζηη λειηοςπγία ηηρ
επισείπηζηρ:
Γειώλεη όηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηώζεηο
ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληόο 4 εξγάζηκσλ
σξώλ

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

4

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

Δληόο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ώξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

5.

Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ

5.1

Φπήζη μόνο Δκηόρ Πεπιβάλλονηορ Παπαγυγήρ
Δάλ ε Τπεξεζία Cloud πξνζδηνξίδεηαη σο "Non-Production" (Γηα ρξήζε κόλν Δθηόο Πεξηβάιινληνο
Παξαγσγήο), ηόηε ε Τπεξεζία Cloud κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Πειάηε κόλν γηα ηελ εθηέιεζε
εζσηεξηθώλ κε παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ δηελέξγεηαο
δνθηκώλ, ξύζκηζεο απόδνζεο, δηάγλσζεο ζθαικάησλ, εζσηεξηθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο απόδνζεο
(benchmarking), δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο (staging) θαη δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ή/θαη γηα ηελ αλάπηπμε
εζσηεξηθά ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξνζζεθώλ ή επεθηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Cloud κε ηε ρξήζε
δεκνζηεπκέλσλ API (application programming interfaces). Ο Πειάηεο δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα
ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο Τπεξεζίαο Cloud γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό ρσξίο λα έρεη
απνθηήζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο ζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο.
Ο Πειάηεο πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM Maximo Asset Management (SaaS) γηα λα
κπνξέζεη λα απνθηήζεη δηθαηώκαηα ρξήζεο πεξηπηώζεσλ ρξήζεο Δθηόο Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο ηεο
Τπεξεζίαο Cloud.
Οη πεξηπηώζεηο ρξήζεο Δθηόο Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο ηνπ IBM Maximo Asset Management (SaaS)
δελ πεξηιακβάλνπλ πςειή δηαζεζηκόηεηα ή ηελ ίδηα ζπρλόηεηα δεκηνπξγίαο εθεδξηθώλ (backup)
αληηγξάθσλ πνπ παξέρεηαη από ηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο. Γηα ιόγνπο
απόδνζεο, δελ είλαη δπλαηή ρξήζε ηεο Πεξίπησζεο Υξήζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε εθηόο
πεξηβάιινληνο παξαγσγήο από πεξηζζόηεξνπο από 30 ρξήζηεο ηαπηόρξνλα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν,
άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή
ελόο εμππεξεηεηή εθαξκνγώλ (application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν.
Με θάζε δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM Maximo Asset Management (SaaS) Non-Production Capacity Add-On
απμάλεηαη ην κέγεζνο κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο ηνπ IBM Maximo Asset Management (SaaS) Non
Production επηηξέπνληαο ηελ ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο από 30 επηπιένλ ρξήζηεο.
Δάλ ν Πειάηεο απμήζεη ηε δπλακηθόηεηα κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο ηνπ IBM Maximo Asset Management
(SaaS) Non-Production αγνξάδνληαο ην IBM Maximo Asset Management (SaaS) Non-Production
Capacity Add-On, ε ελ ιόγσ επηπιένλ δπλακηθόηεηα δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζε θάπνηα άιιε
πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ IBM Maximo Asset Management (SaaS) Non-Production ζε κεηαγελέζηεξε
εκεξνκελία.
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5.2

Πεπιοπιζμόρ αναθοπικά με ηο IBM Maximo Asset Management (SaaS) Scheduler
Όινη νη δηθαηνύκελνη ρξήζηεο ηνπ IBM Maximo Asset Management (SaaS) Scheduler πξέπεη λα
θαιύπηνληαη από έλα δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ IBM Maximo Asset Management (SaaS).

Σημανηικό: Η 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
Η 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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