Supplemental Data Sheet

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σο παρόν υμπλθρωματικό φφλλο δεδομζνων ορίηει τισ πρόςκετεσ γενικζσ απαιτιςεισ και τουσ περιοριςμοφσ που
διζπουν τισ προςφορζσ υποςτιριξθσ τθσ HP, οι οποίεσ εξειδικεφονται ςτα ζντυπα δεδομζνων που αφοροφν τισ
προςφορζσ, με τθν εξαίρεςθ των προςφορϊν υποςτιριξθσ που παρζχονται από το Λογιςμικό HP.
1. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΕ


Τποστήριξη υλικοφ - Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Προκειμζνου να πλθροφν τα κριτιρια
υποςτιριξθσ, τα προϊόντα υλικοφ πρζπει να βρίςκονται ςε καλι λειτουργικι κατάςταςθ, όπωσ αυτι
κακορίηεται ευλόγωσ από τθν HP. Επίςθσ, πρζπει να διατθρείτε τα επιλζξιμα προϊόντα ενθμερωμζνα
με τθν πιο πρόςφατθ διαμόρφωςθ και ζκδοςθ που κακορίηεται από τθν HP.



Επιστροφή στην υποστήριξη μετά από διακοπή. Εάν διακόψετε τθν υποςτιριξθ, θ HP μπορεί να ςασ
χρεϊςει πρόςκετθ αμοιβι για να ξαναρχίςει θ υποςτιριξθ ι να απαιτιςει από εςάσ να κάνετε
οριςμζνεσ αναβακμίςεισ ςτο υλικό ι ςτο λογιςμικό.



Χρήση ιδιόκτητων εργαλείων υπηρεσιών. Η HP μπορεί να ςασ ηθτιςει τθ χριςθ οριςμζνου
ςυςτιματοσ υλικοφ ι/και λογιςμικοφ και διαγνωςτικϊν ελζγχων και προγραμμάτων ςυντιρθςθσ
δικτφου («Ιδιόκτθτα Εργαλεία Τπθρεςιϊν»), κακϊσ και ςυγκεκριμζνα εργαλεία διαγνωςτικϊν
ελζγχων που μπορεί να περιλαμβάνονται ςτο ςφςτθμά ςασ. Σα Ιδιόκτθτα Εργαλεία Τπθρεςιϊν
ςυνιςτοφν και παραμζνουν μοναδικι και αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ HP, ενϊ παρζχονται «ωσ
ζχουν». Σα Ιδιόκτθτα Εργαλεία Τπθρεςιϊν μπορεί να είναι τοποκετθμζνα ςτα ςυςτιματα ι ςτουσ
τόπουσ εγκατάςταςισ ςασ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τα Ιδιόκτθτα Εργαλεία Τπθρεςιϊν μόνο
κατά τθ ςχετικι περίοδο κάλυψθσ τθσ Τποςτιριξθσ και μόνο όπωσ επιτρζπεται από τθν HP. Δεν
επιτρζπεται θ πϊλθςθ, μεταβίβαςθ, εκχϊρθςθ, ενεχυρίαςθ ι θ με οποιονδιποτε τρόπο επιβάρυνςθ
ι διαβίβαςθ των Ιδιόκτθτων Εργαλείων Τπθρεςιϊν. Με τθ λιξθ τθσ Τποςτιριξθσ, οφείλετε να
επιςτρζψετε τα Ιδιόκτθτα Εργαλεία Τπθρεςιϊν ι να επιτρζψετε ςτθν HP να τα απομακρφνει. Θα
πρζπει επίςθσ:
o

να επιτρζψετε ςτθν HP να διατθρεί τα Ιδιόκτθτα Εργαλεία Τπθρεςιϊν ςτα ςυςτιματα ι
ςτουσ τόπουσ εγκατάςταςισ ςασ, και να ςυνδράμετε τθν HP ςτθ λειτουργία τουσ,

o

να εγκαταςτιςετε τα Ιδιόκτθτα Εργαλεία Τπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των
εγκαταςτάςεων οποιωνδιποτε αναβακμίςεων και ενθμερϊςεων κϊδικα,

o

να χρθςιμοποιιςετε τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ μεταφοράσ δεδομζνων για να
ενθμερϊνετε τθν ΗΡ ςχετικά με ςυμβάντα που εντόπιςε το λογιςμικό,

o

εάν χρειαςτεί, να προμθκευτείτε τον εξοπλιςμό εξ' αποςτάςεωσ ςφνδεςθσ που κακορίηει θ
HP για ςυςτιματα με υπθρεςίεσ εξ' αποςτάςεωσ διάγνωςθσ,

o

να παρζχετε εξ' αποςτάςεωσ ςυνδεςιμότθτα μζςω εγκεκριμζνθσ γραμμισ επικοινωνίασ.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ




Σοπική διαθεσιμότητα υποστήριξης. Οριςμζνεσ προςφορζσ, χαρακτθριςτικά και κάλυψθ (και τα
ςχετικά προϊόντα) μπορεί να μθν είναι διακζςιμα ςε όλεσ τισ χϊρεσ ι περιοχζσ. Επιπλζον, θ παροχι
υποςτιριξθσ εκτόσ των ιςχυουςϊν περιοχϊν κάλυψθσ τθσ ΗΡ μπορεί να υπόκειται ςε ζξοδα
μετακίνθςθσ, μεγαλφτερουσ χρόνουσ απόκριςθσ, μειωμζνεσ δεςμεφςεισ αποκατάςταςθσ ι
επιδιόρκωςθσ, και μειωμζνεσ ϊρεσ κάλυψθσ.
Τποστήριξη ζκδοσης. Με εξαίρεςθ κάκε περί του αντικζτου ςυμφωνία με τθν HP, και για τισ
προςφορζσ που δεν παρζχονται από το Λογιςμικό HP, θ HP παρζχει υποςτιριξθ μόνο για τθν
ιςχφουςα ζκδοςθ και τθν αμζςωσ προθγοφμενθ ζκδοςθ του λογιςμικοφ HP, και μόνο υπό τθν
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προχπόκεςθ ότι το λογιςμικό HP χρθςιμοποιείται με υλικό ι λογιςμικό που περιλαμβάνεται ςε
διαμορφϊςεισ κακοριςμζνεσ από τθν HP και ςτο κακοριςμζνο επίπεδο τθσ ζκδοςθσ. «Έκδοση»
νοείται θ ζκδοςθ λογιςμικοφ που περιζχει καινοφργιεσ λειτουργίεσ, βελτιϊςεισ ι/και ενθμερϊςεισ
ςυντιρθςθσ, ι για ςυγκεκριμζνο λογιςμικό, ζνα ςφνολο ανακεωριςεων ςε ενιαίο πακζτο που
διατίκεται ωσ τζτοιο ςτουσ πελάτεσ μασ.
Αλλαγή θζσης εγκατάστασης και αντίκτυπος στην Τποστήριξη. Η αλλαγι τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ
των όποιων καλυπτόμενων από υποςτιριξθ προϊόντων είναι δικι ςασ ευκφνθ και εξαρτάται από τθν
τοπικι διακεςιμότθτα και τισ αλλαγζσ ςτισ αμοιβζσ. Ενδζχεται να χρειαςτεί εκ των προτζρων εφλογθ
ειδοποίθςθ προσ τθν HP για τθν ζναρξθ τθσ υποςτιριξθσ μετά τθν αλλαγι τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ.
Όςον αφορά τα προϊόντα, θ οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ κζςθ τθσ εγκατάςταςισ τουσ υπόκειται εξίςου
ςτουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ που τα διζπει.
Τποστήριξη πολλών προμηθευτών. Η HP παρζχει υποςτιριξθ για ςυγκεκριμζνα προϊόντα που δεν
φζρουν τθν επωνυμία τθσ. Σο ςχετικό φφλλο δεδομζνων κακορίηει τα επίπεδα διακεςιμότθτασ και
κάλυψθσ και θ υποςτιριξθ κα παρζχεται ανάλογα, ανεξάρτθτα από το εάν τα Προϊόντα που δεν
φζρουν τθν επωνυμία τθσ HP καλφπτονται από εγγφθςθ ι όχι. Η HP δφναται να διακόψει τθν
υποςτιριξθ των προϊόντων που δεν φζρουν τθν επωνυμία τθσ HP, εάν ο καταςκευαςτισ ι ο εκχωρϊν
τθν άδεια πάψει να παρζχει υποςτιριξθ για αυτά τα προϊόντα.
Σροποποιήσεις. Οφείλετε να επιτρζπετε ςτθν HP, ζπειτα από αίτθμά τθσ και χωρίσ πρόςκετθ
χρζωςθ, να προβαίνει ςε τροποποίθςθ των προϊόντων με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ, τθσ
δυνατότθτασ υποςτιριξθσ και τθσ αξιοπιςτίασ, ι προκειμζνου να πλθροί τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ.

3. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ
 Πρόσβαση στην τοποθεσία και το προϊόν. Οφείλετε να παρζχετε ςτθν HP δυνατότθτα πρόςβαςθσ
ςτα προϊόντα που καλφπτονται από τθν υποςτιριξθ, και κατά περίπτωςθ, επαρκι χϊρο εργαςίασ και
διευκολφνςεισ ςε μία λογικι απόςταςθ από τα προϊόντα, πρόςβαςθ ςε πόρουσ πελατϊν, χριςθ
πλθροφοριϊν και πρόςβαςθ ςε εγκαταςτάςεισ, όπωσ αυτά ζχουν εφλογα κακοριςτεί ωσ απαραίτθτα
από τθν HP για τθν επιςκευι των προϊόντων, και να πλθροίτε τισ λοιπζσ προχποκζςεισ για πρόςβαςθ
που περιγράφονται ςτο ςχετικό φφλλο δεδομζνων. Εάν αδυνατείτε να παράςχετε τθν απαιτοφμενθ
πρόςβαςθ με αποτζλεςμα τθν αδυναμία τθσ HP να παρζχει υποςτιριξθ, θ τελευταία ζχει το δικαίωμα
να ςασ χρεϊςει για τθν κλιςθ υποςτιριξθσ με βάςθ το δθμοςιευμζνο τιμοκατάλογο υπθρεςιϊν τθσ
HP. Έχετε τθν ευκφνθ για τθν απομάκρυνςθ τυχόν ακατάλλθλων για υποςτιριξθ προϊόντων, όπωσ κα
κακορίςει θ ΗΡ, ϊςτε να τθσ επιτραπεί θ παροχι υποςτιριξθσ. Εάν θ παροχι υποςτιριξθσ γίνει πιο
δφςκολθ λόγω ακατάλλθλων προϊόντων, θ HP κα ςασ χρεϊςει για τθν επιπλζον εργαςία με βάςθ το
δθμοςιευμζνο τιμοκατάλογο υπθρεςιϊν τθσ ΗΡ.


Άδειες χρήσης. Μπορείτε να αγοράςετε τθ διακζςιμθ υποςτιριξθ προϊόντοσ για τα προϊόντα τθσ HP
μόνο εάν αποδείξετε ότι είςτε νόμιμοσ κάτοχοσ τθσ ανάλογθσ άδειασ χριςθσ HP για τα προϊόντα, και
δεν επιτρζπεται θ αλλαγι ι θ τροποποίθςθ των προϊόντων εκτόσ κι αν ςασ ζχει δοκεί ςχετικι
εξουςιοδότθςθ από τθν HP.



Σεκμηρίωση υποστήριξης λογισμικοφ και δικαίωμα αντιγραφής. Επιτρζπεται θ αντιγραφι των
ενθμερϊςεων τεκμθρίωςθσ μόνο εάν αγοράςατε το δικαίωμα αντιγραφισ τουσ για τα ςυνδεόμενα
προϊόντα. Σα αντίγραφα πρζπει να περιλαμβάνουν το κατάλλθλο εμπορικό ςιμα τθσ HP και τισ
ςχετικζσ ςθμειϊςεισ περί πνευματικϊν δικαιωμάτων.



Μισθωμζνες μονάδες. Η HP διατθρεί το δικαίωμα κυριότθτασ και εςείσ φζρετε τθν ευκφνθ για τον
κίνδυνο απϊλειασ ι βλάβθσ των μιςκωμζνων μονάδων, εφόςον αυτζσ παρζχονται κατά τθν κρίςθ τθσ
HP ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ εξοπλιςμοφ ι των υπθρεςιϊν εγγφθςθσ. Αυτζσ οι
μονάδεσ κα πρζπει να επιςτραφοφν ςτθν HP άνευ εμπράγματων βαρϊν ι επιβαρφνςεων κατά τθ
λιξθ τθσ περιόδου μίςκωςθσ.



Τποστήριξη υλικοφ: υμβατά καλώδια και σφνδεσμοι. Οφείλετε να ςυνδζςετε τα προϊόντα
εξοπλιςμοφ που καλφπτονται από τθν υποςτιριξθ με καλϊδια και ςυνδζςμουσ
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(ςυμπεριλαμβανομζνων οπτικϊν ινϊν, κατά περίπτωςθ) τα οποία είναι ςυμβατά με το ςφςτθμα,
ςφμφωνα με το εγχειρίδιο οδθγιϊν χριςεωσ του καταςκευαςτι.


Διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων. Για τθν ανάκτθςθ απωλεςκζντων ι τροποποιθμζνων αρχείων,
δεδομζνων ι προγραμμάτων που ςασ ανικουν, πρζπει να διατθρείτε ζνα ξεχωριςτό ςφςτθμα ι
διαδικαςία τιρθςθσ εφεδρικϊν αρχείων που να μθν εξαρτάται από τα προϊόντα που καλφπτει θ
υποςτιριξθ.



Προσωρινζς επιδιορθώσεις. Οφείλετε να εφαρμόςετε τισ προςωρινζσ διαδικαςίεσ ι επιδιορκϊςεισ
που κα παρζχει θ HP κατά το διάςτθμα που εργάηεται για τθν ανεφρεςθ μόνιμων λφςεων.



Επικίνδυνο περιβάλλον. Οφείλετε να ειδοποιιςετε τθν HP ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείτε τα
προϊόντα ςε περιβάλλον που ενδεχομζνωσ κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία ι τθν αςφάλεια των
υπαλλιλων ι των υπεργολάβων τθσ HP. Η HP μπορεί να ςασ ηθτιςει να διατθριςετε αυτά τα
προϊόντα υπό τθν επίβλεψι τθσ και μπορεί να αναβάλει τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ζωσ ότου
εξαλείψετε αυτοφσ τουσ κινδφνουσ.



Εξουσιοδοτημζνος αντιπρόσωπος. Όταν θ HP παρζχει υποςτιριξθ ςτον τόπο εγκατάςταςισ ςασ, κα
πρζπει ζνασ αντιπρόςωποσ ςασ να είναι παρϊν.



Κατάλογος προϊόντων. Οφείλετε να καταρτίςετε, να διατθρείτε και να ενθμερϊνετε κατάλογο με
όλα τα προϊόντα που είναι ςε υποςτιριξθ ςυμπεριλαμβανομζνων: τθσ κζςθσ εγκατάςταςισ τουσ, των
ςειριακϊν αρικμϊν, των κακοριςμζνων από τθν HP ανιχνευτϊν ςυςτιματοσ, και των επιπζδων
κάλυψθσ.



Κζντρα επίλυσης προβλημάτων εξουσιοδοτημζνων καλοφντων. Οφείλετε να ορίςετε ζναν εφλογο
αρικμό ατόμων, όπωσ κα κακοριςτεί από τθν HP και τον Πελάτθ («Εξουςιοδοτθμζνοι καλοφντεσ»), οι
οποίοι κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα τθλεφωνικά κζντρα Εξυπθρζτθςθσ πελατϊν τθσ HP («Κζντρα
Επίλυςθσ Προβλθμάτων») ι ςε θλεκτρονικά εργαλεία βοικειασ.



Προσόντα των καλοφντων στα κζντρα επίλυσης προβλημάτων. Οι Εξουςιοδοτθμζνοι καλοφντεσ
πρζπει να ζχουν γενικι γνϊςθ του αντικειμζνου και να ζχουν τθν τεχνικι δεξιότθτα ςτθ διοίκθςθ
ςυςτθμάτων, τθ διαχείριςθ ςυςτθμάτων και, όπου χρειάηεται, ςτθ διοίκθςθ δικτφου και ςτισ δοκιμζσ
διαχείριςθσ και διάγνωςθσ. Η HP μπορεί να ανακεωριςει και να ςυηθτιςει μαηί ςασ τθν όποια
εμπειρία των Εξουςιοδοτθμζνων ατόμων για κλιςεισ ϊςτε να κακορίςει τθν αρχικι καταλλθλότθτά
τουσ. ε περίπτωςθ που προκφψει κάποιο ηιτθμα κατά τθ διάρκεια κάποιασ κλιςθσ ςτο Κζντρο
Επίλυςθσ Προβλθμάτων, το οποίο, κατά τθν εφλογθ κρίςθ τθσ HP, μπορεί να οφείλεται ςτθν ζλλειψθ
γενικισ εμπειρίασ και εκπαίδευςθσ του Εξουςιοδοτθμζνου καλοφντοσ, μπορεί να ςασ ηθτθκεί θ
αντικατάςταςι του. Όλα τα Εξουςιοδοτθμζνα άτομα για κλιςεισ πρζπει να ζχουν τον κατάλλθλο
ανιχνευτι ςυςτιματοσ όπωσ ςασ δόκθκε κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Τποςτιριξθσ. Σα Κζντρα
Επίλυςθσ Προβλθμάτων μπορεί να παρζχουν υποςτιριξθ ςτα Αγγλικά ι ςτθν τοπικι γλϊςςα/εσ, ι και
ςτα δφο.

4. ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ




Ακφρωση. Εκτόσ εάν ζχει ςυμφωνθκεί εγγράφωσ διαφορετικά, μπορείτε να ακυρϊςετε παραγγελίεσ
υποςτιριξθσ ι να αφαιρζςετε προϊόντα από τθν υποςτιριξθ με γραπτι ειδοποίθςθ προ 30 (τριάντα)
θμερϊν. Η HP μπορεί να διακόψει τθν υποςτιριξθ για τα προϊόντα και για ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ
υποςτιριξθσ που δεν ςυμπεριλαμβάνονται πλζον ςτθν παροχι υποςτιριξθσ τθσ HP, με γραπτι
ειδοποίθςθ προ 60 (εξιντα) θμερϊν, εκτόσ αν άλλωσ ζχει ςυμφωνθκεί εγγράφωσ. Εάν ακυρϊςετε
προπλθρωμζνθ υποςτιριξθ, θ HP κα ςασ επιςτρζψει ζνα ποςό ανάλογο με τθν προπλθρωμζνθ
υποςτιριξθ που δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί, αφαιροφμενων τυχόν χρεϊςεων για πρόωρθ καταγγελία ι
για οποιοδιποτε περιοριςμό, όπωσ μπορεί εγγράφωσ να ςυμφωνείται.
Σιμζς. Με εξαίρεςθ τθν προπλθρωμζνθ υποςτιριξθ ι εφόςον ζχει ςυμφωνθκεί άλλωσ εγγράφωσ, θ
HP μπορεί να αλλάξει τισ τιμζσ υποςτιριξθσ με γραπτι ειδοποίθςθ προ 60 (εξιντα) θμερϊν.
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Πρόσθετες υπηρεσίες. Οι πρόςκετεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθν HP μετά από ςχετικό
αίτθμά ςασ και οι οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν αγοραςμζνθ από εςάσ υποςτιριξθ κα
χρεϊνονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ δθμοςιευμζνεσ τιμζσ για τισ υπθρεςίεσ που ιςχφουν ςτθ χϊρα
παροχισ τθσ υπθρεςίασ.
Εξαρτήματα αντικατάστασης.
Σα εξαρτιματα (ανταλλακτικά) που παρζχονται βάςει τθσ
υποςτιριξθσ υλικοφ μπορεί να είναι ολόκλθρεσ μονάδεσ αντικατάςταςθσ ι να είναι καινοφργια ι
εφάμιλλα λειτουργικά με καινοφρια ωσ προσ τθν απόδοςθ και τθν αξιοπιςτία και ζχουν εγγφθςθ ωσ
καινοφργια. Η κυριότθτα των εξαρτθμάτων που αντικακίςτανται περιζρχεται ςτθν κυριότθτα τθσ HP,
εκτόσ εάν θ τελευταία ςυμφωνιςει διαφορετικά και καταβάλετε τισ όποιεσ ιςχφουςεσ χρεϊςεισ.
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