Paslaugos aprašas
„IBM Kenexa Talent Acquisition“
Šiame Paslaugos apraše apibūdinta „Cloud Service“, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia susitariančiąją
šalį, jos įgaliotuosius vartotojus ir „Cloud Service“ gavėjus. Atitinkamas Pasiūlymas ir Teisių suteikimo
dokumentas (TSD) pateikiami kaip atskiri Operacijų dokumentai.

1.

„Cloud Service“
„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“
„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“ – tai keičiamo masto taikomoji programa, padedanti
centralizuoti ir tvarkyti talentų samdymo procesą keliuose įmonės skyriuose ir vietose. Ši „Cloud Service“
bus teikiama ir Ne gamybos, ir gamybos aplinkose.
„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“ pasiūlymą sudaro šie komponentai:
a.

„Talent Suite Framework“ yra vienintelis visų „Talent Acquisition“ pasiūlymų pradžios taškas.

b.

„BrassRing System“
●

Darbo paraiškų kūrimas ir publikavimas

●

Šaltinių paieška

●

„Talent Gateways“, skirta kandidatų darbo paieškoms ir prašymams pateikti

●

Prašymų ir darbo srauto stebėjimas

●

Kandidatų patikrinimas

●

Patvirtinimo lygiai, siekiant palengvinti pasirinkimo procesus

●

Standartinės ir specialios ataskaitų teikimo galimybės

●

Socialinės medijos sąsajos ir mobiliosios technologijos

●

Prekės ženklų valdymo galimybės (pvz., įmonės logotipai ir spalvos)

●

Vienos gamybos vietos ir vienos Ne gamybos vietos teisės

●

Prieiga per „Talent Suite“ palaikymo portalą prie savarankiško mokymosi pamokų ir sparčiųjų
vadovų

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard“
„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard“ – tai keičiamo masto internetinė taikomoji programa,
padedanti darbdaviams ir samdos įmonėms centralizuoti ir tvarkyti talentų samdymo procesą keliuose
įmonės skyriuose ir vietose, įskaitant personalo adaptacijos sprendimą, kuris sujungia prašymų
apdorojimo procesus su įdarbinimo pradžia. Ši „Cloud Service“ bus teikiama ir Ne gamybos, ir gamybos
aplinkose.
„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard Cloud Service“ pasiūlymą sudaro šie komponentai:
a.

„Talent Suite Framework“ yra vienintelis visų „Cloud“ pasiūlymų pradžios taškas.

b.

„BrassRing System“
●

Darbo paraiškų kūrimas ir publikavimas

●

Šaltinių paieška

●

„Talent Gateways“, skirta kandidatų darbo paieškoms ir prašymams pateikti

●

Prašymų ir darbo srauto stebėjimas

●

Kandidatų patikrinimas

●

Patvirtinimo lygiai, siekiant palengvinti pasirinkimo procesus

●

Standartinės ir specialios ataskaitų teikimo galimybės

●

Socialinės medijos sąsajos ir mobiliosios technologijos

●

Prekės ženklų valdymo galimybės (pvz., įmonės logotipai ir spalvos)
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●
c.

Prieiga per „Talent Suite“ palaikymo portalą prie savarankiško mokymosi pamokų ir sparčiųjų
vadovų

„Onboard system“
●

Integravimas su „BrassRing System“

●

Pasveikinimo turinio pateikimas (pvz., vaizdo įrašo, žiniatinklio turinio, vaizdų), atsižvelgiant į
darbo / naujos samdos duomenis

●

Sąlyginės darbo eigos

●

Galimybė tinkinti frančizei / prekės ženklo valdymui

●

El. parašas

●

Banko kodo patikrinimas

●

Galimybė įkelti priedus

●

Dokumentų kūrimas, laikymas ir eksportavimas

●

Pasiekiamumas keliomis kalbomis

●

Formų biblioteka (pvz., JAV ir Kanados federalinių ir valstijų / provincijų mokesčio prie šaltinio
formos)

●

Galimybė naudoti trečiosios šalies patvirtinimą (pvz., notaro)

●

I-9 formos 2 skyriaus patvirtinimas ir kvito funkcija

●

Iš anksto konfigūruotas integravimas su JAV Vidaus saugumo departamentu, skirtas, „EVerify“ (būtina, kad Klientas naudotų I-9 formą „Onboard“ sistemoje)

●

Iš anksto konfigūruotas „US Work Opportunity Tax Credit“ integravimas, bendradarbiaujant su
„Ernst and Young“ (būtina atskira ryšių sutartis su „Ernst and Young).

●

Paleidžiami pranešimai

●

Prieiga per „Talent Suite“ palaikymo portalą prie savarankiško mokymosi pamokų ir sparčiųjų
vadovų

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing with Lead Manager“
Šis prenumeratų paketas suteikia Klientui teisę į šiuos pasiūlymus, kaip aprašyta šiame Paslaugos
apraše:
●

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“

●

„IBM Kenexa Lead Manager“

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard with Lead Manager“
Šis prenumeratų paketas suteikia Klientui teisę į šiuos pasiūlymus, kaip aprašyta šiame Paslaugos
apraše:
●

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard“

●

„IBM Kenexa Lead Manager“

„IBM Kenexa BrassRing on Cloud“
„IBM Kenexa BrassRing on Cloud“ – tai keičiamo masto internetinis įrankis, padedantis darbdaviams ir
samdos įmonėms centralizuoti ir tvarkyti talentų samdymo procesą keliuose įmonės skyriuose ir vietose.
Bazinio pasiūlymo funkcijos:
●

Darbo paraiškų kūrimas ir publikavimas

●

Šaltinių paieška

●

„Talent Gateways“, skirta kandidatų darbo paieškoms ir prašymams pateikti

●

Prašymų ir darbo srauto stebėjimas

●

Kandidatų patikrinimas

●

Patvirtinimo lygiai, skirti samdos procesams palaikyti, įskaitant paraiškas ir pasiūlymus

●

Standartinės ir specialios ataskaitų teikimo galimybės

●

Socialinės medijos sąsajos ir mobiliosios technologijos
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●

Prekės ženklų valdymo galimybės (pvz., įmonės logotipai ir spalvos)

●

Vienos gamybos vietos ir vienos Ne gamybos vietos teisės

●

Prieiga per „Talent Suite“ palaikymo portalą prie savarankiško mokymosi pamokų ir sparčiųjų
vadovų

1.1

„IBM Kenexa“ pagrindiniai priedai – pasirinktinių prenumeratų pasiūlymai

1.1.1

„IBM Kenexa Lead Manager“
„IBM Kenexa Lead Manager“ yra priedo funkcija, kurią galima naudoti su „IBM Kenexa Talent Acquisition
BrassRing“ ir „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Onboard“. „IBM Kenexa Lead Manager“ suteikia
galimybę Klientams rasti ir subrandinti talentus, sukurti ryšius su kandidatais ir plėtros kanalus. „IBM
Kenexa Lead Manager“ integruoja „IBM Watson Campaign Automation“ (anksčiau – „IBM Marketing
Cloud“) debesų kompiuterija pagrįstą skaitmeninės rinkodaros platformą kaip rinkodaros modelį.
„IBM Kenexa Lead Manager“ funkcijos suteikia šias galimybes:
●

galimų darbuotojų paraiškų telkinio arba bendrojo talentų telkinio kūrimas ieškant vidiniuose ir
išoriniuose duomenų šaltiniuose;

●

naujų profilių įtraukimas rankiniu būdu ir per išorinę iešką, galima įtraukti atskirus profilius arba
masiškai;

●

standartinių CV duomenų ir kliento konfigūruojamų pasirinktinių laukų duomenų sekimas;

●

šabloninių ir tinkintų el. laiškų siuntimas;

●

el. pašto istorijos sekimas;

●

fiksuotinų pastabų įvedimas, pvz., apie pokalbius telefonu, atsiliepimus po profilio peržiūros;

●

būsenos istorijos sekimas;

●

kvietimas į talentų bendruomenes / nukreipimo puslapius;

●

kvietimo dirbti paraiškos;

●

bendravimas su potencialiu talentu per nukreipimo puslapius ir bendruomenes.

„IBM Watson Campaign Automation“ funkcijos apima šias galimybes:
●

kontaktų sąrašų kūrimą / saugojimą;

●

užklausų sąrašų kūrimą / saugojimą;

●

el. laiškų šablonų kūrimą;

●

nukreipimo puslapių kūrimą;

●

ataskaitų kūrimą;

●

automatinių atsakymų generavimą;

●

automatinių Programų kūrimą;

●

A/B tikrinimo atlikimą;

●

potencialaus kliento vertinimą pagal kriterijus;

●

el. pašto įžvalgų generavimą;

●

išorinio turinio (vaizdų / techninės dokumentacijos) saugojimą;

●

Duomenų bazės kūrimą arba importavimą.
Galima sukurti atskirą duomenų bazę, kurią integruodamas „IBM Kenexa Lead Manager“ Klientas
galės naudoti kandidatų informacijai laikyti. Vienam Klientui pasiekiama tik viena duomenų bazė ir ją
galima naudoti tik kandidatų įdarbinimo tikslais. Papildomos duomenų bazės bus panaikintos.

Anksčiau minėta funkcija leidžia:
●

Kurti ir pristatyti užsakymus
Ši žiniatinklyje veikianti redagavimo priemonė leidžia Klientui kurti ir redaguoti pranešimo turinį,
suteikia nurodant ir spustelėjant valdomą saitų stebėjimo prieigą, pritaikymo asmeniniams
poreikiams ir dinaminio turinio funkcijas.
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●

Automatizuotos kampanijos
Naudodamas vizualinės kampanijos kūrimo priemonę, Klientas gali kurti rinkodaros programas (nuo
paprastos laiškų siuntinėjimo strategijos (angl. „drip strategy“) kampanijos iki sudėtingų, įvairių
poveikio priemonių kampanijų). Siųskite automatizuotus pranešimus, kai potencialūs klientai veikia
sistemoje arba atlieka tam tikrą veiksmą, naudodami brandinimo (angl. „nurture“) kampanijas,
pagrįstas individualiu kiekvieno potencialaus kliento veiksmu.

●

vertinimą;
Klientas gali reitinguoti potencialius klientus pagal pirkimo kriterijus, demografinius duomenis ir
elgesį, pavyzdžiui, apsilankymą svetainėje, formų pateikimą ir sąveiką su pranešimais arba pagal
nuo laiko priklausančius komponentus, įskaitant naujumą ir dažnumą. Kai kontaktas surenka tam
tikrą skaičių balų, rinkodaros automatizavimo funkcijos nukreipia jį atitinkamu keliu.

●

Nukreipimo puslapiai ir žiniatinklio formos
Klientas gali kurti ir skelbti nukreipimo puslapius ir žiniatinklio formas, fiksuojančias apklausos
informaciją, kurią galima panaudoti tinkintiems puslapiams kurti.

●

Ataskaitos
Suteikia daugiau nei 80 tinkinamų ataskaitų, apimančių įvairius rinkodaros kanalus, įskaitant el.
laiškų kampanijas, socialinius tinklus ir mobiliuosius įrenginius.

●

Potencialių klientų vadyba
Klientas gali tvarkyti ir vertinti potencialius klientus.

1.1.2

„IBM Kenexa BrassRing Event Manager“
„IBM Kenexa BrassRing Event Manager“ padeda samdos įmonėms kurti ir automatizuoti sudėtingų
samdos įvykių planavimo procesą, įskaitant savarankišką kandidatų planavimą, renginių tvarkaraščių
paruošimą ir renginių suvestinės duomenis, spartų atsiliepimų apie didelius samdos renginius apdorojimą.

1.1.3

„IBM Kenexa BrassRing Agency Manager“
„IBM Kenexa BrassRing Agency“ leidžia Klientui valdyti samdos agentūros prieigą prie „BrassRing
System“ ir jos naudojimą. Naudodamas „Agency Manager“, Klientas gali sekti ir tvarkyti informaciją apie
kiekvieną agentūrą, įskaitant tiekėjų mokesčius, našumą, rekomendavimo teises, pastabas ir pokalbius,
sutartis ir kandidatų būsenas.

1.2

„IBM Kenexa“ pagrindiniai priedai – diegimo pasiūlymai
Įsigijus nustatymo paslaugą, IBM apytiksliai per keturias savaites priskirs diegimo pasiūlymų išteklius.
Diegimo pasiūlymai bus laikomi įvykdytais, kai IBM pateiks Klientui teises suteikiantį diegimo pasiūlymą
Kliento:

1.2.1

●

Ne gamybos aplinkoje ir pateiks Ne gamybos aplinkos URL,

●

gamybos aplinkoje ir pateiks gamybos aplinkos URL.

„IBM Kenexa Lead Manager“ diegimas
IBM per penkių savaičių diegimo laikotarpį atliks konfigūravimo paslaugas, kurios apima toliau nurodytas
užduotis.
IBM privalo:
a.

Kliento „BrassRing“ Ne gamybos aplinkoje įgalinti ir konfigūruoti „Lead Manager“, kurią Klientas
naudos Ne gamybos veiklai, Kliento demonstracijoms ir mokymui. IBM sukonfigūruos Ne gamybos
aplinką pagal Kliento dizaino sprendimus;

b.

įgalinti ir perkelti patvirtintus konfigūravimo sprendimus, pradedant nuo parengimo aplinkos iki
gamybos aplinkos, kurią tvarkys Klientas. IBM sukonfigūruos šią gamybos aplinką;

c.

„IBM Marketing Cloud“, kurį naudos „Lead Manager“ funkcija, sukonfigūruoti vieną (1) nukreipimo
puslapį pagal Kliento pasirinktą šablono stilių;

d.

„IBM Marketing Cloud“, kurį naudos „Lead Manager“ funkcija, sukonfigūruoti iki trijų (3) el. pašto
šablonų ir

e.

„IBM Marketing Cloud“, kurį naudos „Lead Manager“ funkcija, sukonfigūruos kontaktinių asmenų
sąrašą ir užklausą.
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Visi savarankiško mokymosi įgalinimo / galutinio vartotojo įrašai ir sparčiosios nuorodos, skirtos „Lead
Manager“, yra pasiekiamos per palaikymo portalą.
1.2.2

„IBM Kenexa Talent Acquisition Onboard Implementation“
IBM per aštuonių savaičių diegimo laikotarpį atliks konfigūravimo paslaugas, įskaitant toliau nurodytas
užduotis.
a.

b.

Supažindinimo sistema (matoma kandidatui ir naudojama administratorių: tik JAV anglų k.):
(1)

pagrindinio egzemplioriaus sukūrimas, bazinių sistemos parametrų konfigūravimas;

(2)

Vartotojo tipo ir sąsajos ekrano išdėstymo nustatymas – penki (5) iš anksto integruoti vartotojų
tipai;

(3)

prieiga prie standartinių supažindinimo ataskaitų ir jų naudojimo teisės;

(4)

vienas naujas samdos („Talent Suite“) portalas, kuriame pateikiama:
(a)

profilio informacija;

(b)

veikiančios elektroninio parašo funkcijos;

(c)

„Talent Suite Branding“ – Kliento pateikti logotipai ir vaizdai, kurie bus rodomi „Talent
Suite“.

Samdos darbo eiga:
nustatyti vieną (1) darbo eigą, kuri apimtų visas reikiamas veiklas ir sąlyginę logiką, įskaitant iki
dešimties (10) parengiamųjų el. laiškų šablonų, derančių su bet kuriais toliau apibrėžtais
dokumentais:
(1)

IBM tvarkomos formos – galimybė naudoti bet kurią iš šių formų:
(a)

(b)

Jungtinės Amerikos Valstijos
(i)

W-4 federalinių išskaitomų mokesčių forma;

(ii)

I-9 patvirtinimo forma;

(iii)

taikomų valstijos mokesčių formos;

Kanada
(i)

TD-1 asmens mokesčių forma;

(ii)

taikomų periferinių mokesčių formos;

(2)

„IBM eVerify Adminitration“ – suteikiama galimybė naudotis standartine, iš anksto
sukonfigūruota sąsaja, prijungta prie JAV nacionalinio saugumo departamento (DHS)
tinkamumo darbui patikros sistemos. Prieiga galima tik tuo atveju, jei į konfigūraciją įtrauktas I9 patikros formos apdorojimas programoje „IBM Kenexa Talent Acquisition Onboard“.

(3)

Pasirinktinės veiklos – gali būti sukurta iki 20 veiklų šiomis formomis:
(a)

(b)
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Pasirinktinė PDF Forma – Kliento pateikta „.pdf“ forma, kuriai reikia surinkti duomenis ir
su pele padėti elektroninį parašą. Kiekviena forma gali būti daugiausia penkių puslapių ir
turėti daugiausia dešimt (10) duomenų surinkimo laukų. Jei buvo duomenų iki
Supažindinimo, juos galima sukonfigūruoti ir susieti / sulieti su „.pdf“ vaizdo forma.
Pasirinktinė PDF forma yra pritaikyta konkrečiai kalbai / lokalei. Jei formą reikia
sukonfigūruoti daugiau nei viena (1) kalba / lokale, ji turi būti pateikta kaip atskiras „.pdf“
failas ir bus skaičiuojama kaip papildoma forma bendrame anksčiau nurodytame
skaičiuje. Pasirinktines PDF formas galima konfigūruoti, įtraukiant:
(i)

žymės langelį, kurį turi pažymėti kandidatas patvirtindamas arba

(ii)

integruotą pasirašymo pele funkciją;

Sutarčių ir Politikos dokumentai – Kliento pateiktos „.pdf“ formos, kurias reikia tik
peržiūrėti ir patvirtinti. Sutartys ir politikos įkeliamos kaip „tik skaityti“ skirti dokumentai,
kuriuos galima konfigūruoti, įtraukiant:
(i)

žymės langelį, kurį turi pažymėti kandidatas patvirtindamas arba

(ii)

integruotą pasirašymo pele funkciją;

5 psl. iš 30

(c)

(4)

1.2.3

Naujos samdos etapas – veikla, kurios metu renkama papildoma informacija, reikalinga
ataskaitoms teikti, eksportuoti ir susieti su PDF formomis. Kiekviename formos „Naujos
samdos etapas“ gali būti daugiausia dešimt duomenų rinkimo laukų;

Integravimai:
(a)

vienas formos „Naujos samdos etapas“ integravimas iš „IBM Kenexa BrassRing“ į
Supažindinimo sistemą su daugiausia 50 konkrečių duomenų laukų, susijusių su „Nauja
samda“, paraiška ir Vartotojo informacija;

(b)

vienas formos „Nauja samda“ duomenų eksportavimas CSV arba XML formatu į FTP
svetainę, iš kur jie bus naudojami Kliento HRIS (be PDF vaizdų), esant šioms sąlygoms:
(i)

Klientas turi pateikti FTP išteklių svetainę;

(ii)

eksportuojami laukai turi būti iš anksto susieti (negali būti duomenų
transformavimų ar valstijos mokesčių laukų);

(iii)

turi būti naudojama IBM API;

(iv)

keičiami tik duomenys (visų duomenų įkėlimai nebus siunčiami).

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Standard Implementation“
IBM atliks vienkartinį konfigūravimo paslaugų diegimą Kliento sistemoje, remdamasi iš anksto
sukonfigūruota bazine biblioteka. „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“ diegiama IBM JAV arba ES
debesies serveryje. IBM atliks paslaugas per 8 savaites nuo sutartos pradžios datos, kad suteiktų Klientui
naudoti gamybai parengtą programinės įrangos kaip paslaugos („SaaS“) aplinką. IBM paslaugų
specialistams pirmą kartą susisiekus su Klientu, tikimasi Kliento visapusiško dalyvavimo diegimo procese
pradžios per tris (3) savaites. Klientai, kurie įsigyja „IBM Talent Acquisition BrassRing“ ir „IBM Talent
Acquisition BrassRing Onboard“ pasiūlymus, gali naudoti šį pasiūlymą diegimui.
IBM atliks toliau nurodytus darbus.
a.

b.

„Talent Suite Framework“ nustatymas:
(1)

Bendroji autentifikacija (SSO) – IBM sukonfigūruos bendrąją autentifikaciją (SSO), kuri leis
pasiekti „Talent Suite“ naudojant vieną vartotojo ID ir slaptažodį. SSO autentifikacijai bus
naudojamas SAML 2.0 protokolas ir SSO sertifikatas, išduotas patikimos įstaigos; ir

(2)

sukonfigūruos „Talent Suite“ nukreipimo puslapio įvaizdį bei kitus nustatymus.

„BrassRing“ sistema (matoma kandidatui ir naudojama samdytojo: tik JAV anglų k.):
(1)

(2)
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iš anksto sukonfigūruotos bazinės bibliotekos aktyvinimas, deaktyvinimas, redagavimas (be
trečiųjų šalių partnerių integravimų):
(a)

sekimo logika;

(b)

kandidatų formos;

(c)

paraiškos šablonas;

(d)

atsakymai mobiliaisiais sistemos vartotojams ir kandidatui;

(e)

formų laukai;

(f)

laukų parinktys;

(g)

vartotojo tipo privilegijos;

(h)

„Talent Gateway Branding“ – prieiga prie „Visual Branding Tool“ (VBT), leidžianti
asmeniniams poreikiams pritaikyti įvaizdį, konfigūruojant arba įkeliant CSS;

(i)

tinklų sąsajų klausimynai:

(j)

kandidatų portalas;

(k)

taisyklių automatizavimo tvarkytuvas;

(l)

dalyvavimas socialiniuose tinkluose „LinkedIn“, „Facebook“, „Twitter“;

daugiausia du (2) toliau nurodytų elementų įkėlimai, atliekami IBM Parengimo aplinkoje
(neriboti Kliento įkėlimai per savitarną):
(a)

paraiškų užduočių kodai;

(b)

laukų parinktys;
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(3)

(c)

šaltinio kodai;

(d)

vartotojų duomenys;

jei reikia, standartinių HRIS integravimų aktyvinimas, deaktyvinimas ir redagavimas. Viena
standartinė XML konfigūravimo sąsaja kiekvienam iš toliau išvardytų elementų (tarp vienos
Kliento HRIS sistemos ir „BrassRing“), kurią pateikia IBM. Papildomi HRIS integravimai gali
būti konfigūruojami savitarnoje:
(a)

„Foundation“ duomenų importavimas – keturi (4) iš anksto susieti laukai;

(b)

numatytųjų užduoties kodo duomenų importavimas – devyni (9) iš anksto susieti laukai;

(c)

kandidato duomenų eksportavimas – ne daugiau nei septyniasdešimt penki (75) laukai.

Toliau nurodytos sąlygos taikomos kiekvienam iš anskčiau paminėtų integravimų:

1.2.4

●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta atitinkamame techninės
specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST URL
(norint importuoti) ir IBM turi siųsti į Kliento tinklo paslaugą arba HTTP POST URL (norint
eksportuoti).

●

Bet kurio lauko importavimų išplėstinių parinkčių pradinis įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas rankiniu
būdu. Vieną kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius
duomenis. Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

●

Eksportavimo mechanizmas realiuoju laiku veikia, kai kandidatas perkeliamas į „BrassRing“
paleidimo HR būseną.

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Advanced Implementation“
IBM atliks vienkartinį konfigūravimo paslaugų diegimą Kliento sistemoje, remdamasi iš anksto
sukonfigūruota bazine biblioteka, bei papildomomis konfigūracijomis. „IBM Kenexa Talent Acquisition
BrassRing“ diegiama IBM JAV arba ES debesies serveryje. IBM atliks paslaugas per 12 savaičių nuo
sutartos pradžios datos ir suteiks Klientui naudoti gamybai parengtą programinės įrangos kaip paslaugos
(„SaaS“) aplinką. IBM paslaugų specialistams pirmą kartą susisiekus su Klientu, tikimasi Kliento
visapusiško dalyvavimo diegimo procese pradžios per tris (3) savaites. Klientai, kurie įsigyja „IBM Talent
Acquisition BrassRing“ ir „IBM Talent Acquisition BrassRing Onboard“ pasiūlymus, gali naudoti šį
pasiūlymą diegimui.
IBM atliks toliau nurodytus darbus.
a.

b.

„Talent Suite Framework“ nustatymas:
(1)

Bendroji autentifikacija (SSO) – IBM sukonfigūruos bendrąją autentifikaciją (SSO), kuri leis
pasiekti „Talent Suite“ naudojant vieną vartotojo ID ir slaptažodį. SSO autentifikacijai bus
naudojamas SAML 2.0 protokolas;

(2)

sukonfigūruos „Talent Suite“ nukreipimo puslapio įvaizdį bei kitus nustatymus.

„BrassRing“ sistema (matoma kandidatui ir naudojama samdytojo: tik JAV anglų k.). „BrassRing“
konfigūracijos yra pagrįstos iš anksto sukonfigūruota bazine biblioteka ir papildomomis
konfigūracijomis:
(1)
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iš anksto sukonfigūruotos bazinės bibliotekos aktyvinimas, deaktyvinimas, redagavimas:
(a)

sekimo logika;

(b)

kandidatų formos;

(c)

paraiškos šablonas;

(d)

atsakymai mobiliaisiais sistemos vartotojams ir kandidatui;

(e)

formų laukai;

(f)

laukų parinktys;

(g)

vartotojo tipo privilegijos;
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(2)

(3)

(h)

„Talent Gateway Branding“ – prieiga prie „Visual Branding Tool“ (VBT), leidžianti
asmeniniams poreikiams pritaikyti įvaizdį, konfigūruojant arba įkeliant CSS;

(i)

tinklų sąsajų klausimynai:

(j)

kandidatų portalas;

(k)

taisyklių automatizavimo tvarkytuvas;

(l)

dalyvavimas socialiniuose tinkluose „LinkedIn“, „Facebook“, „Twitter“;

daugiausia du (2) toliau nurodytų elementų įkėlimai, atliekami IBM Parengimo aplinkoje
(neriboti Kliento įkėlimai per savitarną):
(a)

paraiškų užduočių kodai;

(b)

laukų parinktys;

(c)

šaltinio kodai;

(d)

vartotojų duomenys;

jei reikia, standartinių HRIS integravimų aktyvinimas, deaktyvinimas ir redagavimas. Viena
standartinė XML konfigūravimo sąsaja kiekvienam iš toliau išvardytų elementų (tarp vienos
Kliento HRIS sistemos ir „BrassRing“), kurią pateikia IBM. Papildomi HRIS integravimai gali
būti konfigūruojami savitarnoje:
(a)

„Foundation“ duomenų importavimas – keturi (4) iš anksto susieti laukai;

(b)

numatytųjų užduoties kodo duomenų importavimas – devyni (9) iš anksto susieti laukai;

(c)

„Req field association“ (RFA) importavimas – trys (3) pirminiai laukai su penkiais (5)
antriniais laukais kiekvienam pirminiam;

(d)

„Candidate field association“ (CFA) importavimas – trys (3) pirminiai laukai su penkiais
(5) antriniais laukais kiekvienam pirminiam;

(e)

kandidato eksportavimas – ne daugiau nei septyniasdešimt penki (75) laukai.

Toliau nurodytos sąlygos taikomos kiekvienam iš anskčiau paminėtų integravimų:

c.

●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST
URL (norint importuoti) ir IBM turi siųsti į Kliento tinklo paslaugą arba HTTP POST URL (norint
eksportuoti).

●

Bet kurio lauko importavimų išplėstinių parinkčių pradinis įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas
rankiniu būdu. Vieną kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik
papildančiuosius duomenis. Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

●

Eksportavimo mechanizmas realiuoju laiku veikia, kai kandidatas perkeliamas į „BrassRing“
paleidimo HR būseną.

Be iš anksto sukonfigūruotos bazinės bibliotekos, konfigūravimo parinktys taikomos:
(1)

(2)

(3)
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sekimo logika:
●

iki vieno darbo srauto;

●

iš viso iki 30 sekimo logikos veiksmų;

kandidatų formos:
●

iki 10 formų;

●

iki 20 laukų formoje;

paraiškų šablonai:
●

iki 1 paraiškos šablono;

●

iki 50 pasirinktinių laukų;
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(4)

paraiškų patvirtinimas:
●

(5)

vartotojo tipo privilegijos;

(6)

talentų tinklų sąsajos:
●

(7)

iki dviejų tinklų sąsajų;

tinklų sąsajų klausimynai:
●

1.2.5

iki penkių lygių;

iki dviejų tinklų sąsajų klausimynų;

d.

„IBM Kenexa Assessments on Cloud“ konfigūravimas (jei įsigyta)

e.

Trečiosios šalies partnerio integravimų konfigūravimas
●

Integravimai atliekami iš esamo IBM partnerių sąrašo per šią platformą sutarties vykdymo
metu. Tikimasi, kad Klientas palaiko ryšius su partneriu ir paprašė partnerio pasiruošti vykdyti
paslaugas diegimo metu. Šie integravimai priklauso nuo partnerio galimybės įvykdyti
įsipareigojimus per nurodytą diegimo laiką. Tais atvejais, kai partneris negali įvykdyti
įsipareigojimų per nurodytą laiką, nebus tikimasi, kad IBM atliks integravimo konfigūravimą
šioje įdiegtyje.

●

Viena konfigūravimo sąsaja kiekvienam iš toliau nurodytų:
(a)

SMS teksto pranešimų partneriui;

(b)

darbo skelbimų partneriui;

(c)

įdarbinimo atitikimo patikros partneriui;

(d)

„US Work Opportunity Tax Credit“ (WOTC) partneriui.

(e)

Vertinimo partneris

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Advanced Implementation with Onboard and Lead
Manager Implementation“
Šis prenumeratų paketas suteikia Klientui teisę į šiuos pasiūlymus, kaip aprašyta šiame Paslaugos
apraše:
●

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Advanced Implementation“

●

„IBM Kenexa Talent Acquisition Onboard Implementation“

●

„IBM Kenexa Lead Manager“ diegimas

IBM atliks vienkartinį konfigūravimo paslaugų diegimą Kliento sistemoje, įdiegtoje IBM JAV arba ES
debesies serveryje. IBM atliks paslaugas per 12 savaičių nuo sutartos pradžios datos ir suteiks Klientui
naudoti gamybai parengtą programinės įrangos kaip paslaugos („SaaS“) aplinką.
IBM paslaugų specialistams pirmą kartą susisiekus su Klientu, tikimasi Kliento visapusiško dalyvavimo
diegimo procese pradžios per tris (3) savaites. Klientai, kurie įsigyja „IBM Talent Acquisition BrassRing
Onboard with Lead Manager“ pasiūlymą, gali naudoti šį pasiūlymą diegimui.
1.2.6

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Advanced Implementation with Lead Manager
Implementation“
Šis prenumeratų paketas suteikia Klientui teisę į šiuos pasiūlymus, kaip aprašyta šiame Paslaugos
apraše:
●

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Advanced Implementation“

●

„IBM Kenexa Lead Manager“ diegimas

IBM atliks vienkartinį konfigūravimo paslaugų diegimą Kliento sistemoje, įdiegtoje IBM JAV arba ES
debesies serveryje. IBM atliks paslaugas per 12 savaičių nuo sutartos pradžios datos ir suteiks Klientui
naudoti gamybai parengtą programinės įrangos kaip paslaugos („SaaS“) aplinką.
IBM paslaugų specialistams pirmą kartą susisiekus su Klientu, tikimasi Kliento visapusiško dalyvavimo
diegimo procese pradžios per tris (3) savaites. Klientai, kurie įsigyja „IBM Talent Acquisition BrassRing
Onboard with Lead Manager“ pasiūlymą, gali naudoti šį pasiūlymą diegimui.
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1.2.7

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Advanced Implementation with Onboard
Implementation“
Šis prenumeratų paketas suteikia Klientui teisę į šiuos pasiūlymus, kaip aprašyta šiame Paslaugos
apraše:
●

„IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing Advanced Implementation“

●

„IBM Kenexa Talent Acquisition Onboard Implementation“

IBM atliks vienkartinį konfigūravimo paslaugų diegimą Kliento sistemoje, įdiegtoje IBM JAV arba ES
debesies serveryje. IBM atliks paslaugas per 12 savaičių nuo sutartos pradžios datos ir suteiks Klientui
naudoti gamybai parengtą programinės įrangos kaip paslaugos („SaaS“) aplinką.
IBM paslaugų specialistams pirmą kartą susisiekus su Klientu, tikimasi Kliento visapusiško dalyvavimo
diegimo procese pradžios per tris (3) savaites. Klientai, kurie įsigyja „IBM Talent Acquisition BrassRing
Onboard with Lead Manager“ pasiūlymą, gali naudoti šį pasiūlymą diegimui.

1.3

„IBM Kenexa“ pagrindiniai priedai – pasirinktiniai „BrassRing“ Nustatymo ir Nustatymo
pagal poreikį pasiūlymai
Toliau išvardytus pasiūlymus galima užsakyti kaip nustatymo arba nustatymo pagal poreikį paslaugą.
Įsigijus nustatymo paslaugą, IBM ištekliai bus priskirti per apytiksliai keturias savaites arba Klientas turi
paprašyti perkėlimo naudodamas nustatymo pagal poreikį paslaugą.

1.3.1

„IBM Kenexa BrassRing Event Manager“
IBM nustatys ir sukonfigūruos sudėtingų samdos įvykių planavimo proceso automatizavimą, įskaitant
savarankišką kandidatų planavimą, įvykių tvarkaraščių paruošimą ir įvykių suvestinės duomenis, spartų
didelių samdos įvykių grįžtamojo ryšio apdorojimą. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti
per keturias savaites.

1.3.2

„IBM Kenexa BrassRing Additional Agency Partner Integration“
IBM nustatys ir sukonfigūruos papildomą „IBM Kenexa BrassRing Agency“ modulių funkciją, kuri bus
naudojama „IBM Kenexa BrassRing“ egzemplioriuje.

1.3.3

„IBM Kenexa BrassRing Custom Approval Workflow“
IBM nustatys ir sukonfigūruos „IBM Kenexa BrassRing Custom Approval Workflow“, kuri įgalina iš anksto
nustatytas taisykles, leidžiančias automatiškai sukurti kiekvienam darbuotojo paraiškos prašymui ar
formai tinkančią patvirtinimo grandinę. Taisyklių susiejimas reguliuoja kiekvieno sietino paraiškos ar
formos patvirtinimo procesą. „IBM Kenexa BrassRing Custom Approval Workflow“ naudoja hierarchinę
organizacijos struktūrą, saugomą Kliento išorinėje sistemoje, kad organizacijos ataskaitų ryšiai būtų
nuolat atnaujinami, ir gali būti automatiškai reguliuojami, atsižvelgiant į organizacijos keitimus, remiantis
atnaujinimais siunčiamais XML vartotojo informacijos santraukoje.

1.3.4

„IBM Kenexa BrassRing Basic Talent Gateway“
IBM nustatys ir sukonfigūruos „IBM Kenexa BrassRing Basic Talent Gateway“, kurią vidiniai Kliento
vartotojai gali naudoti, kai reikia įtraukti kandidatą arba kontaktinį asmenį.

1.3.5

„IBM Kenexa BrassRing Local Talent Gateway“
IBM nustatys ir sukonfigūruos „IBM Kenexa BrassRing Local Talent Gateway“ konkrečia Kliento pasirinkta
kalba.

1.3.6

„IBM Kenexa BrassRing Global Talent Gateway“
IBM nustatys ir sukonfigūruos „IBM Kenexa BrassRing Global Talent Gateway“, kuri leidžia Klientui
pristatyti laisvas darbo vietas keliomis kalbomis ir keliuose regionuose viename portale. Ši funkcija leidžia
Klientui konfigūruoti svetainę, kad kandidatai galėtų pasirinkti savo kalbą, arba atpažinti pageidaujamą
vartotojo naršymo kalbą ir atitinkamai pateikti svetainę.

1.3.7

„IBM Kenexa BrassRing Candidate Experience Additional Language“
IBM įkels atitinkamų kandidatų matomų ir (arba) „Agency Manager“ sričių vertimus, pvz., laukų žymas ir
parinkčių aprašus, pateikiamus paraiškų šablonuose ir formose, turinio pranešimus / rodomas žymas,
esančias „Talent gateways“, „Gateway Questionnaires“, visomis kalbomis, į kurias Klientas turi teisę.
Klientas yra atsakingas už faktinio vertimo pateikimą IBM nurodytu formatu ir pagal poreikius. Tikimasi,
kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per penkias savaites. .
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1.3.8

„IBM Kenexa BrassRing Recruiter Experience Additional Language“
IBM įkels atitinkamų vartotojo / samdytojo matomų sričių vertimus, pvz., laukų žymas ir parinkčių aprašus,
pateikiamus paraiškų šablonuose ir formose, turinio pranešimus / rodomas žymas, esančias vartotojo
sąsajos ekranuose, visomis kalbomis, į kurias Klientas turi teisę. Klientas yra atsakingas už faktinio
vertimo pateikimą IBM nurodytu formatu ir pagal poreikius. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus
užbaigti per penkias savaites.

1.3.9

„IBM Kenexa BrassRing Form“
IBM sukonfigūruos kandidato formą, leidžiančią stebėti ir rinkti informaciją iš kandidato arba informaciją
apie jį, kuri nėra surinkta kandidato įraše arba paraiškoje, pvz., kontaktinę informaciją, įdarbinimo,
išsilavinimo duomenis, darbo pokalbio vertinimą ar pasiūlymo informaciją.
Formas galima naudoti kartu su „IBM Kenexa BrassRing Basic“, „Local“ arba „Global Talent Gateway“
kandidatų prašymų apdorojimu ir (arba) pateikti samdos specialistams, kad būtų užbaigti konkretūs
veiksmai samdos metu. Formas galima kurti arba atnaujinti per „Rules Automation Manager RAM“
paleidiklius. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per dvi savaites.

1.3.10 „IBM Kenexa BrassRing Community Gateway“
IBM nustatys ir sukonfigūruos „IBM Kenexa BrassRing Community Gateway“, kuri skirta darbdaviams ir
kandidatams bus kūrybiška, bendradarbiaujanti ir interaktyvi „bendruomenė“ su keturių skirtingų modulių
pasirinktimis. „IBM Kenexa BrassRing Community Gateway“ suteikia šiuos keturis modulių įrankius:
●

Šaltinis

●

Skelbimas

●

Kontaktai

●

RSS informacijos santrauka

1.3.11 „IBM Kenexa BrassRing Talent Gateway Questionnaire“
IBM nustatys ir sukonfigūruos „IBM Kenexa BrassRing Talent Gateway Questionnaires“ (GQ), skirtą
internetinėms programoms, kuri palaiko klausimų skirstymą ir pateikia sudėtingiausius klausimus. Šios
programos gali būti sukurtos pagal sąsają arba darbo vietą (taip darbo vietos turės savo darbo eigas), o
kandidatai gali kandidatuoti į darbo vietą nekurdami „IBM Kenexa BrassRing Basic“, „Local“ arba „Global
Talent Gateway“ profilio ir nesiregistruodami. GQ gali apimti papildomus veiksmus, pvz., įvertinimą,
išankstinį patikrinimą, biografijos patikros duomenų surinkimą, EEO duomenų surinkimą ir darbo
galimybių mokesčių kredito valdymą.
1.3.12 „IBM Kenexa BrassRing Migrate Form to Enhanced Layout“
IBM perkels seną kandidato formą į „Enhanced Layout“, suteikiančią galimybę koreguoti turimų formų
formatavimą įtraukiant stulpelių ir (arba) skirstant klausimus pagal atsakymus. Tikimasi, kad pradėti
nustatymo darbai bus užbaigti per dvi savaites.
1.3.13 „IBM Kenexa Configuration Setup for HiredScore“
Norint nustatyti šią paslaugos funkciją, Klientas privalo turėti „HiredScore“ ir „IBM Kenexa Talent
Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing Onboard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“
licenciją.
Integravimas apima duomenų įžvalgos įrankių eksportavimus, RAM paleidimus ir patikros fone
integravimą, kurie nustatomi „IBM Kenexa Talent Acquisition BrassRing“, „IBM Kenexa BrassRing
Onboard“ arba „IBM Kenexa BrassRing on Cloud“.
1.3.14 „IBM Kenexa BrassRing API Foundation Data Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) bazinių duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“
sklaidos kanalą, kad būtų galima Kliento bazinius duomenis tvarkyti „BrassRing“. Baziniai duomenys – tai
„BrassRing“ sistemos paraiškos arba kandidato formose esantys pasirinktiniai išskleidžiamojo parinkčių
sąrašo duomenys. Baziniai duomenys kartais vadinami formos laukais ir Kliento HRIS sistemoje dažnai
rodomi lentelėse. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

i126-6939-12 (04/2018)

11 psl. iš 30

●

Integravimas turi būti sukonfigūruotas naudojant duomenų susiejimo įrankį „IBM BrassRing
Workbench“.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Bet kurio lauko išplėstinių parinkčių pradinis įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną
kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 10 laukų.

1.3.15 „IBM Kenexa BrassRing API User (Recruiter/HM) Data Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) Vartotojo (Samdytojo / Įdarbinimo vadybininko) duomenų importavimo iš
vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kuris leidžia Kliento vartotojo duomenis įkelti į
„BrassRing“. „BrassRing“ vartotojai prašyme priimti į darbą pirmiausia yra samdytojai ir įdarbinimo
vadybininkai. Tai asmenys, kurie prisijungę prie „BrassRing“ tvarko / perkelia kandidatus viso samdos
proceso metu. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „IBM Common Integration
Fields“ skyriuje „Client HRIS to BrassRing“.

●

Pradinis vartotojo duomenų įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną kartą
suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis. Integravimas
nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

1.3.16 „IBM Kenexa BrassRing API Job Code Default Data Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) darbo kodo numatytųjų duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į
„BrassRing Job Code Default Data“ (JCDD) funkcijos sklaidos kanalą, kad Klientas galėtų nustatyti
numatytąsias darbo kodo reikšmes. Tai ypač naudinga, kai paraiškos (darbai) sukuriamos sistemoje,
kurioje samdytojas / įdarbinimo vadybininkas pasirenka Darbo kodą ir visi iš anksto nustatyti paraiškos
laukai užpildomi automatiškai pagal pasirinktą kodą. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti
per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Integravimas turi būti sukonfigūruotas naudojant duomenų susiejimo įrankį „IBM BrassRing
Workbench“.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „XML Integration Mapping
Document“ skyriuje „Job Code Default Data“.

●

Bet kurio lauko išplėstinių parinkčių pradinis įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną
kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 40 laukų, susietų su 2 paraiškų šablonais.

1.3.17 „IBM Kenexa BrassRing API Requisition Field Association Data Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) paraiškos lauko saistymo duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos
į „BrassRing“ sklaidos kanalą. Paraiškos lauko saistymas leidžia pagrindiniame lauke pasirinkti parinktį,
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leidžiančią nustatyti viename arba keliuose paskesniuose paraiškos formos antriniuose laukuose galimas
parinktis. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Integravimas turi būti sukonfigūruotas naudojant duomenų susiejimo įrankį „IBM BrassRing
Workbench“.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Bet kurio lauko išplėstinių parinkčių pradinis įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną
kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

●

Integruojant susiejami ne daugiau nei trys pirminiai laukai su 10 antrinių laukų kiekviename
pirminiame lauke.

1.3.18 „IBM Kenexa BrassRing API Candidate Data Export“
IBM sukonfigūruos vieną (1) naujai įdarbinamo kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną
(1) Kliento arba Tiekėjo sistemą sklaidos kanalą, kad kandidato duomenis, pavyzdžiui, vardą ir pavardę,
adresą ir pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos kandidato formoje pateiktą informaciją būtų galima
eksportuoti. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Integravimas turi būti sukonfigūruotas naudojant duomenų susiejimo įrankį „IBM BrassRing
Workbench“.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API IBM turi eksportuoti IBM į Kliento tinklo paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Eksportavimo mechanizmas realiuoju laiku veikia, kai kandidatas perkeliamas į Kliento iš anksto
apibrėžtą „BrassRing“ Paleidimo HR būseną.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „XML Integration Mapping
Document“ skyriuje „Candidate Export“.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 75 laukai.

1.3.19 „IBM Kenexa BrassRing API Requisition Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) paraiškos duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing
Requisition“ duomenis. Tai – tai bet kokia darbo paraiškoje esanti informacija, pavyzdžiui, darbo aprašas,
darbo numeris ir skyrius. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Integravimas turi būti sukonfigūruotas naudojant duomenų susiejimo įrankį „IBM BrassRing
Workbench“.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „XML Integration Mapping
Document“ skyriuje „Requisition Import“.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 40 laukų, susietų su 2 paraiškų šablonais.

1.3.20 „IBM Kenexa BrassRing API Candidate Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) kandidato duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“
sklaidos kanalą. Kandidato informacija – tai bet kokie su kandidatu susiję duomenys, pavyzdžiui, vardas ir
pavardė, adresas, ankstesnieji darbdaviai, išsilavinimas, įgūdžiai arba statusas, kurie tvarkomi Kliento
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HRIS arba „BrassRing“ kandidato formoje. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per
keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Integravimas turi būti sukonfigūruotas naudojant duomenų susiejimo įrankį „IBM BrassRing
Workbench“.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „XML Integration Mapping
Document“ skyriuje „Candidate Import“.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 50 laukų.

1.3.21 „IBM Kenexa BrassRing API Rehire Eligibility Check“
IBM sukonfigūruos vieną (1) kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) HRIS sistemą
sklaidos kanalą, kad Kandidato duomenis, susijusius su kandidatu, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir
pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos kandidato formoje esančią informaciją būtų galima eksportuoti.
Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Integravimas turi būti sukonfigūruotas naudojant duomenų susiejimo įrankį „IBM BrassRing
Workbench“.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API IBM turi eksportuoti IBM į Kliento tinklo paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Eksportavimo mechanizmas realiuoju laiku veikia, kai kandidatas perkeliamas į Kliento iš anksto
apibrėžtą „BrassRing“ Paleidimo HR būseną.

●

Galima eksportuoti su kandidatu ir paraiška susijusius duomenis.

IBM taip pat sukonfigūruos vieną (1) pakartotinio rezultatų formos duomenų importavimo iš vienos (1)
HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Integravimas turi būti sukonfigūruotas naudojant duomenų susiejimo įrankį „IBM BrassRing
Workbench“.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Rezultatai (iki dešimties (10) laukų) bus fiksuojami „BrassRing“ kandidato formoje.

1.3.22 „IBM Kenexa BrassRing API Talent Gateway Employee Profile Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) darbuotojo profilio duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalą, kad būtų galima iš anksto įvesti darbuotojo informaciją „BrassRing“
vidiniuose ir (arba) nuorodiniuose „Talent Gateway“. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti
per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą.
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●

Pradinis visų „Talent Gateway Employee“ profilio duomenų įkėlimas bus perduotas integruojant
paketinio proceso metu (iki 10 000 įrašų per dieną).

●

Papildantieji duomenys nuolat pateikiami per integravimą, o visų duomenų tęstinis įkėlimas
nepalaikomas.

1.3.23 „IBM Kenexa BrassRing API Background Check/Assessment Vendor Integration“
IBM sukonfigūruos vieną (1) kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“, kurioje būtina atlikti
praeities patikrinimą arba įvertinimą, į vieną (1) tiekėjo sistemą sklaidos kanalą, perduodantį kandidato
duomenis, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos kandidato formoje
ar paraiškoje pateiktą informaciją . Klientas yra atsakingas už tiekėjo įtraukimą ir už įsipareigojimų laiko
atžvilgiu laikymąsi. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio ar turinio užklausų transformavimo.

●

XML duomenis API reikia siųsti Tiekėjui per Tiekėjo pateiktą HTTP POST URL.

●

Eksportavimo mechanizmas realiuoju laiku veikia, kai kandidatas perkeliamas į Kliento iš anksto
apibrėžtą „BrassRing“ paleidimo HR būseną.

●

Galima eksportuoti su kandidatu ir paraiška susijusius duomenis – iki keturiasdešimties (40) laukų.

IBM taip pat sukonfigūruos vieną (1) praeities tikrinimo arba vertinimo rezultatų formos duomenų
importavimo iš vienos (1) tiekėjo sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML, IBM API, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

XML duomenis API reikia siųsti IBM per IBM pateiktą žiniatinklio paslaugą arba HTTP POST URL.

●

Rezultatai bus fiksuojami „BrassRing“ Kandidato formoje – iki dešimties (10) laukų.

1.3.24 „IBM Kenexa BrassRing Premium Foundation Data Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) bazinių duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“
sklaidos kanalą, kad būtų galima Kliento bazinius duomenis įkelti į „BrassRing“.
Baziniai duomenys – tai „BrassRing“ sistemos paraiškos arba kandidato formose esantys pasirinktiniai
išskleidžiamojo parinkčių sąrašo duomenys. Baziniai duomenys kartais vadinami formos laukais ir Kliento
HRIS sistemoje dažnai rodomi lentelėse. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias
savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Integravimas bus siunčiamas IBM per FTP / SFTP procesą.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

Bet kurio lauko išplėstinių parinkčių pradinis įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną
kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

●

IBM sukurs procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama IBM API.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 10 laukų.
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1.3.25 „IBM Kenexa BrassRing Premium User Data (Recruiter/Manager) Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) vartotojo (samdytojo / įdarbinimo vadybininko) duomenų importavimo iš
vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalą, kuris leidžia Kliento vartotojo duomenis įkelti į
„BrassRing“.
„BrassRing“ vartotojai prašyme priimti į darbą pirmiausia yra samdytojai ir įdarbinimo vadybininkai. Tai
asmenys, kurie prisijungę prie „BrassRing“ tvarko / perkelia kandidatus viso samdos proceso metu.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „XML Integration Mapping
Document“ skyriuje „Users“.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

Pradinis vartotojų įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną kartą suaktyvinto
integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis. Integravimas nepalaikys
išsamių ardomųjų įkėlimų.

●

IBM sukurs procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama IBM API.

1.3.26 „IBM Kenexa BrassRing Premium Job Code Default Data Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) darbo kodo numatytųjų duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į
„BrassRing Job Code Default Data“ (JCDD) funkcijos sklaidos kanalą, kad Klientas galėtų nustatyti
numatytąsias darbo kodo reikšmes. Tai ypač naudinga, kai paraiškos (darbai) sukuriamos sistemoje,
kurioje samdytojas / įdarbinimo vadybininkas pasirenka Darbo kodą ir visi iš anksto nustatyti paraiškos
laukai užpildomi automatiškai pagal pasirinktą kodą. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti
per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „XML Integration Mapping
Document“ skyriuje „Job Code Default Data“.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

Bet kurio lauko išplėstinių parinkčių pradinis įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną
kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

●

IBM sukurs procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama IBM API.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 40 laukų, susietų su 2 paraiškų šablonais.

1.3.27 „IBM Kenexa BrassRing Premium Requisition Field Association Data Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) paraiškos lauko saistymo duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos
į „BrassRing“ sklaidos kanalą. Paraiškos lauko saistymas leidžia pagrindiniame lauke pasirinkti parinktį,
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leidžiančią nustatyti viename arba keliuose paskesniuose paraiškos formos antriniuose laukuose galimas
parinktis. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per penkias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Bet kurio lauko išplėstinių parinkčių pradinis įkėlimas į „BrassRing“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną
kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

●

IBM sukurs procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama IBM API.

●

Integruojant susiejami ne daugiau nei 3 pirminiai laukai su ne daugiau nei 10 antrinių laukų
kiekviename pirminiame lauke.

1.3.28 „IBM Kenexa BrassRing Premium Candidate Data Export“
IBM sukonfigūruos vieną (1) naujai įdarbinamo kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną
(1) HRIS sistemą sklaidos kanalą, kad kandidato duomenis, susijusius su kandidatu, pavyzdžiui, vardą ir
pavardę, adresą ir pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos kandidato formoje esančią informaciją būtų galima
eksportuoti. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per penkias savaites. Taikomos toliau
nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „XML Integration Mapping
Document“ skyriuje „Candidate Export“.

●

Eksportavimo mechanizmas realiuoju laiku veikia, kai kandidatas perkeliamas į Kliento iš anksto
apibrėžtą „BrassRing“ Paleidimo HR būseną.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami Klientui per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 75 laukai.

1.3.29 „IBM Kenexa BrassRing Premium Requisition Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) paraiškos duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing
Requisition“ duomenis. Tai – tai bet kokia darbo paraiškoje esanti informacija, pavyzdžiui, darbo aprašas,
darbo numeris ir skyrius. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per šešias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „XML Integration Mapping
Document“ skyriuje „Requisition Import“.
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●

Sklaidos kanalai bus siunčiami IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

IBM sukurs procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama IBM API.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 40 laukų, susietų su 2 paraiškų šablonais.

1.3.30 „IBM Kenexa BrassRing Premium Candidate Import“
IBM sukonfigūruos vieną (1) kandidato duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į „BrassRing“
sklaidos kanalą. Kandidato informacija – tai bet kokie su kandidatu susiję duomenys, pavyzdžiui, vardas ir
pavardė, adresas, ankstesnieji darbdaviai, išsilavinimas, įgūdžiai arba statusas, kurie tvarkomi Kliento
HRIS arba „BrassRing“ kandidato formoje. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per
šešias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Integravimas privalo apimti privalomus laukus, nurodytus dokumento „XML Integration Mapping
Document“ skyriuje „Candidate Import“.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

IBM sukurs procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama IBM API.

●

Integruojant susiejama ne daugiau nei 50 laukų.

1.3.31 „IBM Kenexa BrassRing Premium Rehire Eligibility Check“
IBM sukonfigūruos vieną (1) kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) HRIS sistemą
sklaidos kanalą, kad kandidato duomenis, susijusius su kandidatu, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir
pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos kandidato formoje esančią informaciją būtų galima eksportuoti į
Kliento HRIS sistemą. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per šešias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami Klientui per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

Eksportavimo mechanizmas veikia, kai kandidatas perkeliamas į Kliento iš anksto apibrėžtą
„BrassRing“ Paleidimo HR būseną.

●

Galima eksportuoti su kandidatu ir paraiška susijusius duomenis – iki dvidešimt penkių (25) laukų.

Be to, IBM sukonfigūruos vieną (1) formos duomenų rezultatų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalą, kad galima būtų importuoti kandidato formos duomenis į „BrassRing“ iš
išorinės sistemos.
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Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

IBM sukurs procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama IBM API.

●

Rezultatai bus fiksuojami „BrassRing“ Kandidato formoje – iki dešimties (10) laukų.

1.3.32 „IBM Kenexa BrassRing Premium Talent Gateway Employee Profile Import“
IBM sukonfgūruos vieną (1) Darbuotojo profilio duomenų importavimo iš vienos (1) HRIS sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalą, kad būtų galima iš anksto įvesti darbuotojo informaciją „BrassRing Internal“
ir (arba) „Referral Talent Gateways“. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per šešias
savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Pradinis visų „Talent Gateway Employee“ profilio duomenų įkėlimas bus perduotas integruojant
paketinio proceso metu (iki 10 000 įrašų per dieną).

●

Papildantieji duomenys nuolat pateikiami, o visų duomenų tęstinis įkėlimas nepalaikomas.

●

IBM sukurs procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama IBM API.

1.3.33 „IBM Kenexa BrassRing Premium Background Check/Assessment Vendor Integration“
IBM sukonfigūruos vieną (1) kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) HRIS sistemą
sklaidos kanalą, kad kandidato duomenis, susijusius su kandidatu, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, adresą ir
pan., bei kitą „BrassRing“ sistemos kandidato formoje esančią informaciją būtų galima eksportuoti į
tiekėjo sistemą. Klientas yra atsakingas už tiekėjo įtraukimą ir už įsipareigojimų laiko atžvilgiu laikymąsi.
Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per šešias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant šį integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Atliekant šį integravimą „IBM BrassRing Workbench“ konfigūracijoje turi būti naudojamas duomenų
susiejimo įrankis.

●

Integravimas neapima jokio duomenų turinio transformavimo.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami Klientui per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

Eksportavimo mechanizmas veikia, kai kandidatas perkeliamas į Kliento iš anksto apibrėžtą
„BrassRing“ Paleidimo HR būseną.

●

Galima eksportuoti su kandidatu ir paraiška susijusius duomenis – iki keturiasdešimties (40) laukų.

Be to, IBM sukonfigūruos vieną (1) formos duomenų rezultatų importavimo iš vienos (1) tiekėjo sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalą, kad galima būtų importuoti kandidato formos duomenis į „BrassRing“ iš
tiekėjo sistemos.
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Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Klientas turi pateikti integravimo duomenų failus IBM nurodytu XML arba atriboto atskirto teksto
formatu.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami IBM per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Šis integravimas bus suplanuotas apdoroti pagal paketus.

●

IBM sukurs pasirinktinį procesą, skirtą Kliento duomenų failams naudoti, ir apdoros juos naudodama
IBM API.

●

Rezultatai bus fiksuojami „BrassRing“ kandidato formoje – iki dešimties (10) laukų.

1.3.34 „IBM Kenexa BrassRing Premium BrassRing and Workday Integration“
IBM sukonfigūruos „IBM Kenexa BrassRing Premium BrassRing and Workday Integration“, kuri atlieka
penkis toliau nurodytus integravimus, kuriais duomenys integruojami „Workday“ sistemoje ir „BrassRing“.
a.

Vienas (1) Fondo duomenų importavimo iš vienos (1) „Workday“ sistemos į „BrassRing“ sklaidos
kanalas

b.

Vienas (1) Vartotojo (Samdytojo / Įdarbinimo skyriaus vadovo) duomenų importavimo iš vienos (1)
„Workday“ sistemos į „BrassRing“ sklaidos kanalas

c.

Vienas (1) Darbo kodo numatytųjų duomenų importavimo iš vienos (1) „Workday“ sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalas

d.

Vienas (1) Paraiškos laukų susiejimo duomenų importavimo iš vienos (1) „Workday“ sistemos į
„BrassRing“ sklaidos kanalas

Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

e.

●

Atliekant integravimą naudojama XML, „Workday Public Web Services API“ ir „BrassRing
Data Mapping Tool“.

●

Integruoti specifiniai duomenų laukai iš „IBM Kenexa Workday_Data Mapping“ dokumento.

●

Integruotos specifinės žiniatinklio tarnybos operacijos iš „IBM Kenexa Workday_Data
Mapping“ dokumento.

●

Integruojant atliekamas „Workday API“ palaikomas duomenų keitimas / modifikavimas. Visų
duomenų įkėlimas naudojamas, kai „Workday API“ nepalaiko identifikavimo duomenų keitimo /
modifikavimo.

●

Integruojant suteikiamas vienas (1) pradinis visas įkėlimas, skirtas parengti, ir vienas (1)
pradinis visų duomenų įkėlimas, skirtas gamybai.

●

Aprėpiami tik „Workday Integration Specification“ ir „IBM Kenexa Workday_Data Mapping“
dokumentuose nurodyti elementai. Nepatenkantys arba nenurodyti elementai apibrėžiami
atskirai.

●

Klientas atsakingas už „Workday Integration Specification“ 5 skyriuje nurodytus elementus.

●

Kasdienis integravimas atliekamas paketais.

Vienas (1) Naujai įdarbinamo kandidato duomenų eksportavimo iš „BrassRing“ į vieną (1) HRIS
sistemą sklaidos kanalas.
●

Atliekant integravimą naudojama XML, „Workday Public Web Services API“ ir „BrassRing
Data Mapping Tool“.

●

Integruoti specifiniai duomenų laukai iš „Kenexa Workday_Data Mapping“ dokumento.

●

Integruotos specifinės žiniatinklio tarnybos operacijos iš „Kenexa Workday_Data Mapping“
dokumento.

●

Integruojama realiuoju laiku.

●

Aprėpiami tik „Workday Integration Specification“ ir „Kenexa Workday_Data Mapping“
dokumentuose nurodyti elementai. Nepatenkantys arba nenurodyti elementai apibrėžiami
atskirai.

●

Klientas atsakingas už „Workday Integration Specification“ 5 skyriuje nurodytus elementus.
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1.3.35 „IBM Kenexa BrassRing SAML 2.0 Single Sign On – Internal Talent Gateway“
IBM sukonfigūruos „Single Sign On“ autentifikavimą, kad suteiktų darbuotojui prieigą prie ne daugiau nei
trijų (3) „Internal Talent Gateways“. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias
savaites.
Integravimo reikalavimai:
●

Klientas privalo palaikyti SAML 2.0 savo SAML produkte.

●

Patikimos įstaigos išduotas SSO sertifikatas.

●

SSO autentifikavimas yrasukonfigūruotas viena kalba remiantis numatytąja kalba, susieta su
„Internal Talent Gateway“.

1.3.36 „IBM Kenexa BrassRing RSA Encrypted Payload Web Service Single Sign On“
IBM nustatys ir sukonfigūruos „IBM Kenexa BrassRing RSA Encrypted Payload Web Service Single Sign
On“, kuri suteikia vartotojams ir darbuotojams vienkartinio prisijungimo galimybę naudojant RSA šifruotą
naudingosios apkrovos žiniatinklio paslaugą:
●

Vienkartinis prisijungimas vartotojui (Samdytojui / Vadybininkui)

●

Vienkartinis prisijungimas darbuotojams prie vieno (1) vidinio „Talent Gateway“

●

Vienkartinis prisijungimas darbuotojams prie vieno (1) darbuotojo nuorodinio „Talent Gateway“

Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

SSO užklausa šifruojama naudojant RSA algoritmą.

●

Integruojant naudojama XML.

●

Reikia naudoti IBM pateiktą Žiniatinklio paslaugą.

1.3.37 „IBM Kenexa BrassRing Export Feed into Client Data Warehouse“
IBM nustatys ir sukonfigūruos „BrassRing System Export Feed into Client Data Warehouse“, kuri suteikia
vieną (1) „BrassRing“ duomenų eksportavimo į Kliento duomenų saugyklą sklaidos kanalą.
„BrassRing“ duomenų saugojimo failai yra „BrassRing“ surinktos informacijos, skirtos „BrassRing“ Klientui
papildomoms ataskaitoms kurti, duomenų analizei ir duomenims saugoti, ištraukos. Tikimasi, kad pradėti
nustatymo darbai bus užbaigti per šešias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Integruojant būtina naudoti tabuliacijos žymėmis atskirtą nestruktūrinį failą, kaip nurodyta IBM
techninės specifikacijos dokumente.

●

Informacijos santraukos bus siunčiamos Klientui per FTP / SFTP procesą.

●

FTP / SFTP procese bus naudojamas vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas. Papildomam
failų šifravimui gali būti naudojamas PGP šifravimas.

●

Integruojant bus atliktas vienas „visų duomenų įkėlimas“, o po to kasdien integruojant bus
pateikiami tik duomenų keitimai / modifikavimai.

1.3.38 „IBM Kenexa BrassRing Data Migration“
IBM vykdys vieną (1) standartinį duomenų perkėlimą iš vienos (1) šaltinio sistemos į „BrassRing“.
Duomenų perkėlimas – tai informacijos perkėlimo iš išorinio šaltinio į „BrassRing“ procesas.Tikimasi, kad
pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per šešias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

IBM pateiks standartinį Kliento duomenų pateikimo formatą naudojant IBM nurodytus standartinius
įrankius ir procesus ir įkels Kliento perkeltus duomenis į „BrassRing“, kaip numatyta projekto plane.

●

Klientas atsakingas už duomenų susiejimą su įrankiu, savo duomenų įvedimą įrankyje ir duomenų
schemos kopijos arba sistemos, iš kurios perkeliami duomenys, duomenų struktūros pateikimą IBM.

●

Perkeliami duomenys:
(1)

Atviri darbo įrašai / paraiškos.

(2)

Kandidatų įrašai, susieti su atvirais darbo įrašais. Kandidatų įrašai apima tekstines
Santraukas.
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(3)

Negali būti daugiau nei 25 000 kandidatų įrašų ir 5 000 paraiškų.

(4)

Kiti priedai (papildomi dokumentai, susieti su Vartotojo Kandidato failais, pavyzdžiui,
nuorodiniai sertifikatai, kvalifikacijos patikros rezultatai), kurių formatą, failo ir dydžio
apribojimus apibrėžia IBM, gali būti perkelti kaip neieškomi, į ataskaitas neįtraukiami priedai
prie kandidatų įrašų, kai saugomi vienu iš toliau nurodytų formatų: xls, gif, jpg, tif, bmp, htm,
html, txt, doc, xml, csv, rtf, pdf, ppt, docx, pptx, xlsx.

1.3.39 „IBM Kenexa BrassRing Deactivation – Export of Candidate Text Resumes“
Išjungimo metu IBM vykdys vieną (1) kandidatų tekstinių CV eksportavimą iš „BrassRing“.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Tekstinės Santraukos gali būti pateikiamos per SFTP. SFTP procese bus naudojamas vartotojo
vardo ir slaptažodžio autentifikavimas.

1.3.40 „IBM Kenexa BrassRing Deactivation – Access Database Export“
Išjungimo metu IBM vykdys vieną (1) „BrassRing“ duomenų eksportavimą iš prieigos duomenų bazės.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Duomenys eksportuojami išlaikant prieigos duomenų bazės struktūrą ir IBM nurodytą formatą. IBM
pateiks prieigos duomenų bazės subjektų ryšių diagramą.

●

Eksportuoti duomenys bus siunčiami Klientui per SFTP procesą. SFTP procese bus naudojamas
vartotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimas.

1.3.41 „IBM Kenexa BrassRing Administrator Tools Webinar“
IBM ves supervartotojams skirtą įvadinį „Administrator Tools Webinar“ apie visus administracinių funkcijų
„BrassRing“ pasiūlymus. Šis instruktoriaus vedamas internetinis seminaras rengiamas ne daugiau nei 20
dalyvių per vieną 3 valandų seansą.
1.3.42 „IBM Kenexa BrassRing 2-Hour Webinar“
IBM surengs 2 valandų internetinį seminarą, per kurį bus mokomasi specifinių „BrassRing“ temų.
Internetinis seminaras skirtas ne daugiau nei 20 dalyvių. Kursas rekomenduojamas Įdarbinimo
vadybininkui arba Samdymo vartotojams ir vykdomas pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį.
1.3.43 „IBM Kenexa BrassRing New User Fundamentals Webinar“
IBM pristatys „BrassRing“ funkcijas ir „Talent Gateways“ iš samdos įmonės perspektyvos. Internetinis
seminaras rengiamas ne daugiau nei 20 dalyvių ir bus vykdomas kaip 2 valandų seansai tris dienas iš
eilės.
1.3.44 „IBM Kenexa BrassRing“ pasiūlymai, integruoti su trečiųjų šalių tiekėjais
Remiantis šiuo Paslaugos aprašu, toliau išvardyti „Cloud Service“ pasiūlymai suteikia galimybę integruoti
konkrečias trečiųjų šalių teikėjų paslaugas. Jei Klientas prenumeruoja kurį nors iš šių „Cloud Service“
pasiūlymų, jis pats yra atsakingas už paslaugų gavimą iš tokių trečiųjų šalių tiekėjų, taip pat už visas
susijusias licencijas, prenumeratas ar kitas reikalingas teises ir taikomus mokesčius, kai tai taikoma:
1.3.45 „IBM Kenexa BrassRing Background Check Partner Integration“
Naudodama įprastą paslaugų integravimą su biografijos patikra, IBM sukonfigūruos integravimą su
pasirinktu partneriu, kuris leis Klientui pateikti patikros užklausą arba tikrinti tiesiogiai per „BrassRing“.
Remdamasi biografijos patikros rezultatais ir rezultatais, saugomais Kandidato „Talent Record“,
„BrassRing“ gali atnaujinti biografijos patikrą darbo eigoje ir inicijuoti / paleisti joje kitą veiksmą. Tikimasi,
kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias savaites.
1.3.46 „IBM Kenexa BrassRing SMS Messaging Partner Integration“
Naudodama įprastą paslaugų integravimą IBM sukonfigūruos „BrassRing“ teksto pranešimų paslaugą
tarp IBM SMPP serverio pasirinkto partnerio ir Kliento SMS telekomunikacijų teikėjo. Tikimasi, kad pradėti
nustatymo darbai bus užbaigti per tris savaites.
1.3.47 „IBM Kenexa BrassRing Job Posting Aggregator Partner Integration“
Naudodama įprastą paslaugų integravimą, IBM sukonfigūruos darbo skelbimų integravimą, kuris leis
Klientui siųsti iš anksto nustatytą darbo vietos informaciją pasirinktam darbų platinimo partneriui iš „IBM
Kenexa BrassRing“. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per tris savaites.
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1.3.48 „IBM Kenexa BrassRing Video Interviewing Partner Integration“
Naudodama įprastą paslaugų integravimą IBM sukonfigūruos virtualaus pokalbio per vaizdo įrašą
paslaugą tarp „IBM Kenexa BrassRing“ ir pasirinkto partnerio. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus
užbaigti per keturias savaites.
1.3.49 „IBM Kenexa BrassRing Work Opportunity Tax Credit Partner Integration“
Naudodama įprastą paslaugų integravimą IBM sukonfigūruos „Work Opportunity Tax Credit“ (WOTC)
integravimus tarp „IBM Kenexa BrassRing“ ir pasirinkto partnerio, teikiančio samdos skatinimo paslaugas.
Šios WOTC paslaugos partnerio integravimas leidžia Klientui sužinoti apie įvairias Federalinės ir Valstijos
valdžios WOTC samdos skatinimo programas. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per
keturias savaites.
1.3.50 „IBM Kenexa Lead Manager“ duomenų perkėlimas
„IBM“ suteiks vieną (1) standartinį duomenų perkėlimą iš vienos (1) šaltinio sistemos į „IBM Kenexa Lead
Manager“. Duomenų perkėlimas – tai kandidato informacijos perkėlimo iš išorinio šaltinio į „IBM Kenexa
Lead Manager“ procesas.
IBM taikys standartinį Kliento duomenų pateikimo formatą naudodama IBM nurodytus standartinius
įrankius ir procesus ir įkels Kliento perkeltus duomenis į „IBM Kenexa Lead Manager“.
Klientas yra atsakingas už duomenų susiejimą ir pateikimą IBM iš anksto nustatytu formatu.
Duomenis, kuriuos reikia perkelti, sudaro:

1.4

a.

atviri kampanijos įrašai;

b.

potencialių klientų įrašai, susieti su atvirais kampanijos įrašais. Potencialių klientų įrašai apima
profilio duomenis, išsilavinimą, patirtį ir tekstinius CV;

c.

įrašų tomuose negali būti daugiau nei 25 000 potencialių klientų įrašų ir 5 000 kampanijų; ir

d.

kiti priedai (papildomi dokumentai, susieti su potencialaus kliento failais, pavyzdžiui, motyvaciniai
laiškai, priedai), kurių formatą, failo ir dydžio apribojimus apibrėžia IBM, gali būti perkelti kaip
neieškomi, į ataskaitas neįtraukiami priedai prie potencialių klientų įrašų, kai saugomi vienu iš toliau
nurodytų formatų: xls, txt, doc, docx, pptx, xlsx, pdf.

„IBM Kenexa“ pagrindiniai priedai – pasirinktiniai „Onboard“ Nustatymo ir Nustatymo
pagal poreikį pasiūlymai
Toliau išvardytus pasiūlymus galima užsakyti kaip nustatymo arba nustatymo pagal poreikį paslaugą.
Naudojant nustatymo arba nustatymo pagal poreikį paslaugą, įsigijus nustatymo paslaugą, IBM ištekliai
bus priskirti per apytiksliai 4 savaites arba Klientas turi paprašyti perkėlimo naudodamas nustatymo pagal
poreikį paslaugą.

1.4.1

„IBM Kenexa Onboard Administrator Experience Additional Language“
IBM įkels atitinkamų sričių vertimus, skirtus administratoriui naudoti, pvz., laukų žymas ir parinkčių
aprašus, pateikiamus darbo srauto procesuose ir formose, turinio pranešimus / rodomas žymas, esančias
sąsajos ekranuose. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per penkias savaites.

1.4.2

„IBM Kenexa Onboard New Hire Experience Additional Language“
IBM įkels atitinkamų sričių vertimus, skirtus naujam įdarbinimui, pvz., laukų žymas ir parinkčių aprašus,
pateikiamus darbo eigos procesuose, turinio pranešimus / rodomas žymas, esančias sąsajos ekranuose.
Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per penkias savaites.

1.4.3

„IBM Kenexa Onboard Dictionary (Drop-down) Data Import Integration“
IBM sukonfigūruos vieną (1) žodyno duomenų (išskleidžiamųjų parinkčių) importavimo iš išorinės
sistemos (Kliento HRIS) į „Onboard“ sklaidos kanalą. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti
per vieną savaitę.
Taikomi šie elementai:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami kaip mainų paketai į IBM / Kliento FTP / SFTP.

●

Ne daugiau nei 50 000 įrašų viename faile.
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●

●

1.4.4

Į duomenų failą turi būti įtraukti šie duomenų elementai:
(1)

žodyno pavadinimas;

(2)

įrašo reikšmė;

(3)

įrašo kodas;

(4)

vieta;

(5)

Įgalinta

Pradinis Žodyno duomenų įkėlimas į „Onboard“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną kartą suaktyvinto
integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis. Integravimas nepalaikys
išsamių ardomųjų įkėlimų.

„IBM Kenexa Onboard New Hire Data Export Integration“
IBM sukonfigūruos vieną (1) naujo įdarbinimo duomenų eksportavimą iš „Onboard“ į išorinę sistemą (pvz.,
Kliento HRIS), kurioje galima eksportuoti Naujo įdarbinimo informaciją (pavyzdžiui, Profilio, informaciją,
Pareigų informaciją, Išsamią pasiūlymo informaciją, W-4 ir I-9 išsamią informaciją). Tikimasi, kad pradėti
nustatymo darbai bus užbaigti per dvi savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

1.4.5

●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami kaip mainų paketai į IBM / Kliento FTP / SFTP arba Kliento
žiniatinklio paslaugas.

●

Eksportavimo mechanizmas veikia, kai Kliento nurodytas darbo srautas atliekamas „Onboard“
naujame įdarbinimo įraše.

●

Duomenys bus eksportuoti remiantis iš anksto susietais laukais.

●

Vieną kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

„IBM Kenexa Onboard New Hire Data Import Integration“
IBM sukonfigūruos vieną (1) Naujo įdarbinimo duomenų importavimo iš išorinės sistemos (pvz., Kliento
HRIS) į „Onboard“ sklaidos kanalą, kad būtų galima inicijuoti naujo įdarbinimo adaptacijos procesą
„Onboard“. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per keturias savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente. Sklaidos kanalai bus siunčiami kaip mainų paketai į
IBM / Kliento FTP / SFTP.

●

Į duomenų failą galima įtraukti ne daugiau nei 75 duomenų elementus.

●

Duomenys naudojami:

●
1.4.6

(1)

Kuriant kandidatą „Onboard“

(2)

Kuriant Paraišką „Onboard“

(3)

Susiejant pareiškėją su paraiška

(4)

Pradedant Samdos procesą

Vieną kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

„IBM Kenexa Onboard New Hire Form/Documents Export Integration“
IBM sukonfigūruos vieną (1) eksportavimo iš „Onboard“ į išorinę sistemą (pvz., Kliento HRIS) sklaidos
kanalą, kad būtų galima eksportuoti visus dokumentus (įskaitant PDF formas, atvaizdus, priedus),
susietus su naujo įdarbinimo darbo srauto veiksmu ar įrašu. Tikimasi, kad pradėti nustatymo darbai bus
užbaigti per tris savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti IBM pateiktą formatą, kaip nurodyta techninės specifikacijos
dokumente.
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●

Duomenys bus perduodami per FTP arba SFTP (FTP per SSH) pagal grafiką.

●

Eksportavimo mechanizmas veikia, kai Kliento nurodytas darbo srautas atliekamas „Onboard“
naujame įdarbinimo įraše.

●

Kiekvienam „Naujam įdarbinimui“ bus generuojamas ZIP failas, kuriame bus:
●

1.4.7

„Index.xml“ failas, kuriame gali būti pateikiama eksportuojamo Naujo įdarbinimo ir Formų
informacija.

●

Visi eksportuojami PDF

●

Vieną kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

„IBM Kenexa Onboard New Hire Profile Update Import Integration“
IBM sukonfigūruos vieną (1) Naujo įdarbinimo duomenų importavimo iš išorinės sistemos (pvz., Kliento
HRIS) į „Onboard“ sklaidos kanalą, kad būtų galima atnaujinti esamą naujo įdarbinimo profilį. Tikimasi,
kad pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per dvi savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:

1.4.8

●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami kaip mainų paketai į IBM / Kliento FTP / SFTP.

●

Į integravimą galima įtraukti ne daugiau nei 50 laukų.

●

Vieną kartą suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis.
Integravimas nepalaikys išsamių ardomųjų įkėlimų.

„IBM Kenexa Onboard Field Binding Rule data Import Integration“
IBM sukonfigūruos vieną (1) lauko susiejimo taisyklės duomenų importavimo iš išorinės sistemos (Kliento
HRIS ir kt) į „Onboard“ sklaidos kanalą, leidžiantį pasirinkti pirminiame lauke parinktį ir nustatyti parinktis,
galimas viename arba keliuose paskesniuose antriniuose laukuose. Tikimasi, kad pradėti nustatymo
darbai bus užbaigti per dvi savaites.
Taikomos toliau nurodytos sąlygos:
●

Atliekant integravimą reikia naudoti XML arba atskirtojo teksto failą IBM nurodytu formatu, kaip
apibrėžta techninės specifikacijos dokumente.

●

Sklaidos kanalai bus siunčiami kaip mainų paketai į IBM / Kliento FTP / SFTP.

●

Ne daugiau nei 50 000 įrašų viename faile

●

Į duomenų failą turi būti įtraukti šie duomenų elementai:

●

1.4.9

(1)

ACTION

(2)

RULE_NAME

(3)

DRIVING_FILED

(4)

SEC_DRIVING_FIELD

(5)

DRIVEN_FIELD

(6)

DRIVING_ENTRY

(7)

SEC_DRIVING_ENTRY

(8)

DRIVEN_ENTRY

(9)

LOCALE

Pradinis lauko susiejimo taisyklių įkėlimas į „Onboard“ bus atliktas rankiniu būdu. Vieną kartą
suaktyvinto integravimo metu bus galima importuoti tik papildančiuosius duomenis. Integravimas
nepalaikys ardomųjų įkėlimų.

„IBM Kenexa Onboard Form“
IBM sukonfigūruos PDF arba „MS Word“ formato dokumentą, kuris sugeneruojamas „Onboard System“
darbo sraute. Forma gali būti iš anksto užpildoma informacija iš „Onboard System“ duomenų bazės.
Likusius laukus gali užpildyti vartotojas, o forma išsaugoma kaip „New Hire“ portalo įrašas. Formas galima
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kurti pagal įmonei būdingą, vyriausybės pateiktą formą arba konkrečia nacionaline kalba. Tikimasi, kad
pradėti nustatymo darbai bus užbaigti per dvi savaites.

1.5

„IBM Kenexa“ pagrindiniai priedai – pasirinktiniai metinės priežiūros pasiūlymai
Klientas turi įsigyti teisių, skirtų vienkartinio anksčiau aprašyto pasiūlymo nustatymo arba nustatymo pagal
poreikį pasiūlymui, kartu su toliau išvardytais metinės priežiūros pasiūlymais.
Su kiekvienu susijusio nustatymo arba nustatymo pagal poreikį pasiūlymu, kuriam Klientas turi teisę, IBM
suteiks nuolatinę metinę aktyvų pasiūlymą palaikančią techninę įrangą, programinę įrangą ir
infrastruktūrą. Metiniai priežiūros mokesčiai neapima jokių kitų paslaugų, įskaitant, pvz., Kliento inicijuotų
integravimo susiejimo pakeitimų, kai integravimo nustatymas tampa aktyvus Gamybos aplinkoje arba kai
Klientas atnaujina turimos HRIS versiją arba sistemą.

2.

●

„IBM Kenexa BrassRing API Background Check/Assessment Vendor Integration“

●

„IBM Kenexa BrassRing API Candidate Data Export“

●

„IBM Kenexa BrassRing API Candidate Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing API Foundation Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing API Job Code Default Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing API Rehire Eligibility Check“

●

„IBM Kenexa BrassRing API Requisition Field Association Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing API Requisition Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing API Talent Gateway Employee Profile Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing API User (Recruiter/HM) Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing Custom Approval Workflow“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium Background Check/Assessment Vendor Integration“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium Candidate Data Export“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium Candidate Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium Foundation Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium Job Code Default Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium Rehire Eligibility Check“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium Requisition Field Association Data Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium Requisition Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium Talent Gateway Employee Profile Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing Premium User Data (Recruiter/Manager) Import“

●

„IBM Kenexa BrassRing Export Feed into Client Data Warehouse“

●

„IBM Kenexa Onboard Dictionary (Drop Down) Data Import Integration“

●

„IBM Kenexa Onboard Field Binding Rule Data Import Integration“

●

„IBM Kenexa Onboard New Hire Data Export Integration“

●

„IBM Kenexa Onboard New Hire Data Import Integration“

●

„IBM Kenexa Onboard New Hire Forms/Documents Export“

●

„IBM Kenexa Onboard New Hire Profile Update Import Integration“

Turinio ir duomenų apsauga
Duomenų apdorojimo ir Apsaugos duomenų lape (Duomenų lape) pateikiama „Cloud Service“ informacija
apie įgalinto apdoroti Turinio tipą, įtrauktus apdorojimo veiksmus, duomenų apsaugos funkcijas ir Turinio
saugojimo bei grąžinimo specifiką. Visa informacija arba paaiškinimai ir sąlygos, įskaitant Kliento
įsipareigojimus dėl „Cloud Service“ naudojimo ir duomenų apsaugos funkcijų, jei tokių yra, yra nustatyti
šiame skyriuje. Kliento „Cloud Service“ naudojimui, remiantis Kliento pasirinktomis parinktimis, gali būti
taikomas daugiau nei vienas Duomenų lapas. Duomenų lapai pasiekiami tik anglų, o ne vietos kalba.
Nepaisant vietos įstatymų ar papročių, šalys sutaria, kad supranta anglų kalbą ir tai yra tinkama kalba
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„Cloud Service“ įsigyti ir naudoti. Toliau pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai) taikomas (-i) „Cloud Service“ ir
pasiekiamoms parinktims. Klientas pripažįsta, kad i) IBM gali retkarčiais modifikuoti Duomenų lapą (-us)
savo nuožiūra ir ii) tokios modifikacijos anuliuos ankstesnes versijas. Bet kokio Duomenų lapo (-ų)
modifikavimo tikslas yra i) patobulinti arba išaiškinti esamus įsipareigojimus, ii) palaikyti atitiktį šiuo metu
taikomiems standartams ir teisės aktams arba iii) pateikti papildomus įsipareigojimus. Joks Duomenų lapo
(-ų) pakeitimas reikšmingai nesumažins „Cloud Service“ duomenų saugos.
Taikomo (-ų) Duomenų lapo (-ų) saitas (-ai):
„Talent Suite Framework“
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1413343078719
„BrassRing System“
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1413343340848
„Onboard system“
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1413342329755
„Lead Manager“
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0724CE90825211E5AB634073CD75C1C8
Klientas yra įsipareigojęs imtis reikiamų veiksmų, kad užsakytų, įgalintų arba naudotų pasiekiamas „Cloud
Service“ duomenų apsaugos priemones, ir prisiima atsakomybę už „Cloud Service“ naudojimą, jei Klientui
nepavyksta imtis tokių veiksmų, įskaitant visų su Turiniu susijusių duomenų apsaugos ar teisinių
reikalavimų laikymąsi.
IBM Duomenų apdorojimo priedas (DPA) ir DPA įrodymas (-ai), pateiktas (-i) http://ibm.com/dpa, yra
taikomas (-i) ir minimas (-i) kaip Sutarties dalis, jei Turinyje esantiems asmens duomenims taikomas
Europos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES/2016/679) (BDAR) ir tik tokia apimtimi. Šiai
„Cloud Service“ taikomas Duomenų lapas (-ai) bus kaip DPA įrodymas (-ai). Jei taikomas DPA, IBM
įsipareigojimas pateikti įspėjimą dėl Papildomų procesorių ir Kliento teisių į objektą pakeitimų bus
taikomas, kaip nustatyta DPA.
Klientas privalo užtikrinti, kad turinys būtų užšifruotas pasirinktinių laukų lygiais.

2.1

Duomenų naudojimas
IBM nenaudos arba neatskleis Klientui naudojant „Cloud Service“ gautų rezultatų, kurie yra unikalūs jūsų
Turinio (Įžvalgų) rezultatai ar kitaip identifikuoja Klientą. Tačiau IBM gali naudoti Turinį ir kitą iš Turinio
teikiant „Cloud Service“ gautą informaciją (išskyrus tuomet, kai naudojama „Insights“), iš kurios
pašalinami asmens identifikatoriai taip, kad jokių asmens duomenų nebebūtų galima priskirti konkrečiam
asmeniui nepanaudojant papildomos informacijos. IBM naudos tokius duomenis tik tyrimų, tikrinimo ir
pasiūlymo kūrimo tikslais.

3.

Paslaugos lygio sutartis
IBM užtikrina toliau nurodytus „Cloud Service“ Pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS)
įsipareigojimus, kaip nurodyta TSD. PLS neteikia garantijų. PLS yra pasiekiama Klientui ir yra skirta
naudoti tik gamybos aplinkose.

3.1

Pasiekiamumo kreditai
Sužinojęs, kad įvykis stipriai paveikė įmonę ir „Cloud Service“ nepasiekiama, Klientas turi per 24 valandas
IBM techninio palaikymo centre užregistruoti 1 sudėtingumo lygio palaikymo kortelę. Klientas turi, kiek
gali, padėti IBM diagnozuoti problemą ir ją išspręsti.
Palaikymo kortelės pretenzija dėl PLS sąlygų nesilaikymo turi būti pateikta per 3 darbo dienas nuo
sutartinio mėnesio pabaigos. Kompensacija už pagrįstą PLS pretenziją bus suteikta kaip kreditas
būsimoje „Cloud Service“ sąskaitoje faktūroje, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį „Cloud Service“ gamybos
sistema buvo nepasiekiama („Prastova“). Prastova skaičiuojama nuo tada, kai Klientas praneša apie
įvykį, iki tada, kai „Cloud Service“ atkuriama. Ji neapima laiko, susijusio su paslaugos teikimo nutraukimu
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dėl suplanuotos arba paskelbtos techninės priežiūros, dėl nuo IBM nepriklausančių priežasčių, problemų,
susijusių su Kliento ar trečiosios šalies turiniu, technologijomis, dizainu ar instrukcijomis, nepalaikomų
sistemų konfigūracijų ir platformų ar kitų Kliento klaidų arba Kliento sukeltų saugos problemų ar Kliento
saugos tikrinimo. IBM taikys aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą kiekvieno sutartinio mėnesio
„Cloud Service“ kaupiamuoju pasiekiamumu, kaip nurodyta tolesnėje lentelėje. Bendra kompensacijos
suma, atsižvelgiant į bet kurį sutartinį mėnesį, negali neviršyti 10 procentų nuo vienos dvyliktosios (1/12)
metinio mokesčio už „Cloud Service“ dalies.
Jei naudojamas „Cloud Service“ paketas (atskiri „Cloud Service“ pasiūlymai supakuoti ir parduodami kartu
kaip vienas pasiūlymas už vieną sudėtinę kainą), kompensacija bus apskaičiuojama, atsižvelgiant į vieną
sudėtinę mėnesio kainą už „Cloud Service“ paketą, o ne į mėnesinį prenumeratos mokestį už kiekvieną
„Cloud Service“ atskirai. Nurodytu laiku Klientas gali pateikti tik tokias pretenzijas, kurios yra susijusios su
vienu atskiru „Cloud Service“ pasiūlymu.

3.2

Paslaugų lygiai
„Cloud Service“ pasiekiamumas per sutartinį mėnesį
Pasiekiamumas per sutartinį mėnesį

Kompensacija
(% mėnesinio prenumeratos mokesčio* už „Audio
Conferencing for Connections Meetings“ sutartinį
mėnesį, kuris yra pretenzijos dalykas)

Mažiau nei 99,9 %

2%

Mažiau nei 99 %

5%

Mažiau nei 95 %

10 %

* Jei „Cloud Service“ buvo įsigyta iš IBM verslo partnerio, mėnesio prenumeratos mokestis bus
apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tuo metu galiojančiame kainoraštyje nurodytą „Cloud Service“ kainą, kuri
galioja pretenzijoje nurodytą sutartinį mėnesį, pritaikant 50 % nuolaidą. IBM suteiks nuolaidą Klientui
tiesiogiai.
Pasiekiamumas, išreikštas procentine išraiška, apskaičiuojamas iš bendro minučių skaičiaus sutartinį
mėnesį atėmus bendrą Prastovų minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą rezultatą padalijus iš bendro
minučių skaičiaus sutartinį mėnesį.
Klientas gali nutraukti „Cloud Service“, jei pasiekiamumo procentas bus žemesnis nei 95 % tris mėnesius
per šešių mėnesių laikotarpį, ir IBM grąžins pinigus už visus iš anksto sumokėtus mokesčius už dar
nesuteiktas „Cloud Service“.

4.

Techninė pagalba
„Cloud Service“ techninis palaikymas teikiamas telefonu, internetiniuose forumuose ir internetinėje
pranešimų apie problemas registravimo sistemoje. IBM pateiks „IBM Software as a Service Support
Handbook“ (IBM Programinės įrangos kaip paslaugos palaikymo vadovą), kuriame nurodyta techninio
palaikymo centro kontaktinė informacija, kita informacija ir procesai. Techninis palaikymas įtrauktas į
„Cloud Service“ ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas. Išsamią informaciją apie galimą techninį ir
Klientų palaikymą galite rasti apsilankę: http://www.ibm.com/software/support/kenexa/supportww.html.
Sudėtingumo lygiai, aprašai ir atsako laiko tikslai apibrėžti tolesnėje lentelėje:
Sudėtingumo
lygis

Sudėtingumo lygio apibrėžimas

Atsakymo laiko
tikslai palaikymo
valandomis

1

Kritinis poveikis verslui / neveikianti paslauga:
Neveikia svarbi verslo funkcija arba sugedusi svarbi sąsaja. Paprastai yra
nutrūkimas gamybos aplinkoje, turintis didelį poveikį Kliento operacijoms. Ši
padėtis reikalauja neatidėliotino sprendimo.

Per 1 val.

2

Pastebimas poveikis verslui:
Itin apribotas paslaugos priemonės arba funkcijos naudojimas arba Klientas
gali nespėti atlikti darbo iki svarbaus nustatyto termino.

Per 2 valandas
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Sudėtingumo
lygis

Sudėtingumo lygio apibrėžimas

3

Nedidelis poveikis verslui:
Nurodo, kad paslaugą ar funkciją galima naudoti ir nėra kritinio poveikio
operacijoms.

4

Minimalus poveikis verslui:
Užklausa arba ne techninio pobūdžio užklausa.

5.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

5.1

Mokesčio apskaičiavimas

Atsakymo laiko
tikslai palaikymo
valandomis
Per 1 darbo dieną

Per dvi darbo
dienas

„Cloud Service“ pateikiama pagal mokesčių apskaitos metriką, nurodomą Operacijų dokumente:

5.2

●

Prieiga yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Prieiga – tai teisė
naudotis „Cloud Service“. Klientas turi gauti atskirą Prieigos teisę, kad galėtų „Cloud Service“
naudoti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų
dokumente.

●

Darbuotojas yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Darbuotojas –
tai unikalus asmuo, dirbantis arba gaunantis atlyginimą ar veikiantis vardu Kliento organizacijos,
kuriai suteikta (arba nesuteikta) prieiga prie „Cloud Service“. Reikia įsigyti teises, pakankamas
Darbuotojų skaičiui matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba
Operacijų dokumente, padengti.

●

Įsipareigojimas yra matavimo vienetas, pagal kurį galima gauti paslaugas. Įsipareigojimas apima
specialistų ir (arba) mokymo paslaugas, susijusias su „Cloud Service“. Reikia įsigyti teises, kurių
pakaktų kiekvienam Įsipareigojimui padengti.

●

Egzempliorius yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Egzempliorius
yra prieiga prie konkrečios „Cloud Service“ konfigūracijos. Reikia įsigyti pakankamas teises, skirtas
kiekvienam „Cloud Service“ Egzemplioriui pasiekti ir naudoti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento
TSD arba Operacijų dokumente.

Nustatymo išlaidos
Vienkartinio nustatymo mokesčio sąskaita išrašomos pagal Operacijų dokumente nurodytą tarifą už
kiekvieną užsakytą paslaugą.
Užsakius nustatymą pagal pareikalavimą, sąskaita išrašomos pagal Operacijų dokumente nurodytą tarifą
už kiekvieną nustatymo paslaugą.

5.3

Mokesčiai už perviršį
Jei faktinis „Cloud Service“ naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, mokestis už
perviršį, pagal Operacijų dokumente nustatytą tarifą, bus taikomas kitą mėnesį po perviršio.

5.4

Sąskaitų išrašymo dažnumas
Atsižvelgiant į atsiskaitymo dažnumą, IBM išrašys Klientui sąskaitą už mokesčius, kurią reikia apmokėti
atsiskaitymo dažnumo periodo pradžioje, išskyrus permoką ir naudojimo tipo mokesčius, už kuriuos
sąskaita bus išrašoma įsiskolinus.

5.5

Patikrinimas
Klientas i) palaikys ir gavęs prašymą teiks įrašus ir sistemos įrankių išvestį, kai tai pagrįstai bus reikalinga
IBM ir jos nepriklausomam auditoriui, kad patikrintų, kaip Klientas laikosi šios Sutarties sąlygų, ir ii)
nedelsdamas užsakys bei apmokės visas reikiamas teises pagal tuo metu IBM galiojančius tarifus ir kitus
tokio patikrinimo metu nustatytus mokesčius bei prievoles, nurodytas IBM sąskaitoje faktūroje. Šie sąlygų
laikymosi patikrinimo įsipareigojimai galioja „Cloud Service“ laikotarpį ir dvejus metus po jo.
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6.

Terminas ir atnaujinimo galimybės
„Cloud Service“ naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą
prie „Cloud Service“, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar „Cloud Service“ bus atnaujinama
automatiškai, naudojama nepertraukiamo naudojimo pagrindu ar nutraukiama laikotarpio pabaigoje.
Taikant automatinį atnaujinimą, jei Klientas mažiausiai prieš 90 dienų iki termino galiojimo pabaigos
nepateikė prašymo raštu nebeatnaujinti, „Cloud Service“ bus automatiškai atnaujinta TSD nurodytam
laikotarpiui.
Naudojant nuolat, „Cloud Service“ pasiekiamumas pratęsiamas kiekvieną mėnesį, kol Klientas prieš 90
dienų iki nutraukimo raštu pateiks prašymą nutraukti. Praėjus 90 dienų laikotarpiui, „Cloud Service“ bus
pasiekiama iki kalendorinio mėnesio pabaigos.

7.

Papildomos sąlygos

7.1

Bendrosios nuostatos
Klientas sutinka, kad spaudoje ar rinkodaros informacijoje IBM gali Klientą viešai vadinti „Cloud Service“
prenumeratoriumi.
Klientas negali naudoti „Cloud Service“ atskirai ar kartu su kitomis paslaugomis ar produktais bet kuriai iš
šių didelės rizikos veiklų palaikyti: branduolinių objektų, masinio vežimo sistemų, oro eismo kontrolės
sistemų, automobilių kontrolės sistemų, ginkluotės sistemų, orlaivių navigacijos ar ryšių kūrimo,
konstravimo, valdymo arba techninės priežiūros arba bet kurios kitos veiklos, kur „Cloud Service“
gedimas gali kelti mirties arba rimto sužalojimo esminį pavojų.

7.2

Įgalinimo programinė įranga
„Cloud Service“ būtina naudoti įgalinimo programinę įrangą (taikoma tik tada, jei Klientas naudoja
„Outlook“ priedą), kurią Klientas atsisiunčia į Kliento sistemas, kad galėtų naudoti „Cloud Service“.
Klientas gali naudoti įgalinimo programinę įrangą tik kartu su naudojama „Cloud Service“. Įgalinimo
programinė įranga pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“.
„BrassRing“ sistema gali palaikyti papildomas patogias priemones, kurios suteikia galimybę siųsti
„Outlook“ kalendoriaus vartotojui darbo pokalbių kvietimus iš „BrassRing“ sistemos. Šią patogią priemonę
galima atsisiųsti iš „IBM Cloud Service“ sąsajos.

7.3

Ne gamybos apibrėžimas
„Ne gamybos“ reiškia, kad „Cloud Service“ galima naudoti Kliento vidiniams ne gamybos veiksmams
atlikti, pvz., tikrinimą, parengimą, kokybės užtikrinimo veiksmus ir (arba) viduje naudojamų „Cloud
Service“ priedų ar plėtinių kūrimą, naudojant paskelbtas taikomųjų programų programavimo sąsajas.
Klientas neturi teisės naudoti jokios „Cloud Service“ dalies bet kokiais kitais tikslais, jei nėra įsigijęs
atitinkamų gamybos teisių.
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