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Un ghid pentru
licenţele de proprietate
intelectuală, conformitate
şi servicii de suport
Pentru IBM z Systems

“Protecţia proprietăţii
intelectuale este critică
pentru facilitarea
inovării. Dacă nu
ar fi protejate ideile,
companiile şi persoanele
nu ar putea profita,
pe deplin, de pe urma
invenţiilor lor şi s-ar
concentra mai puţin pe
cercetare şi dezvoltare.
La fel, artiştii nu ar fi
complet răsplătiţi pentru
creaţiile lor şi, ca urmare,
vitalitatea culturală ar
avea de suferit.”1

Vă mulţumim…
pentru utilizarea mainframe-urilor IBM z Systems. Vă bazaţi pe
aceste sisteme pentru îndeplinirea necesităţilor dumneavoastră IT
şi apreciaţi valoarea pe care o aduc operaţiunilor dumneavoastră.
Pentru ca aceste sisteme, cu valoare dovedită, să asigure performanţa
optimă pentru care au fost proiectate, este important să înţelegeţi
cum se gestionează corect codul de maşină IBM şi software-ul
sistemului de operare. Ambele sunt protejate de drepturile de
proprietate intelectuală IBM şi sunt licenţiate, nu vândute.
Probabil că, în organizaţia dumneavoastră, utilizaţi diverse sisteme,
produse licenţiate şi servicii de suport. Gestionarea a numeroase
licenţe, actualizări şi servicii de suport poate fi o provocare, dar
este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că respectaţi
termenii licenţei IBM aplicabile sau ai acordurilor de suport în
vigoare. Acest ghid a fost conceput pentru a simplifica această sarcină.

Pe ce se concentrează
acest ghid
Produsele program IBM

Codul de maşină
licenţiat de IBM

Codul de sistem
de operare
licenţiat de IBM

Alte produse
program licenţiate
de IBM

Serviciile de suport IBM

Garanţia
produselor IBM

Mentenanţa
hardware IBM

Alte servicii de
suport IBM

Figura 1. Deşi există diferite tipuri de cod de computer, acest ghid se axează în

special pe software-ul sistemelor de operare IBM, (de exemplu, IBM z/OS), codul
de maşină IBM şi serviciile de suport.
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Codul de maşină IBM şi politicile şi
practicile de acces la software

De ce este importantă conformitatea?

Codul de maşină IBM

Iată de ce trebuie să fie protejate drepturile de proprietate
intelectuală:

IBM licenţiază codul de maşină în baza acordului IBM License
Agreement for Machine Code2. IBM furnizează exclusiv copii,
corecţii sau înlocuiri ale codului de maşină (Actualizări ale
Codului de Maşină,) pentru maşinile care sunt în garanţie,
pentru care există un contract de mentenanţă IBM sau
un contract scris, separat, ce poate fi supus unor tarife
suplimentare. Actualizările Codului de Maşină pentru
maşinile care nu sunt în garanţie sau pentru care nu există
un contract de mentenanţă, dacă sunt achiziţionate de la
IBM în baza unui contract scris, separat, sunt furnizate
printr-o actualizare SUL (Systems Update Level – Nivel de
Actualizare Sisteme).

• Proprietatea intelectuală creează şi asigură locuri
de muncă
• Proprietatea intelectuală susţine creşterea economică
şi competitivitatea
• Proprietatea intelectuală ajută la generarea unor
soluţii revoluţionare
• Drepturile de proprietate intelectuală încurajează
inovarea şi recompensează spiritul antreprenorial3
În plus, acordurile IBM pentru hardware şi software
asigură avantaje organizaţiei dumneavoastră:

Codul de sistem de operare

• Îmbunătăţiţi timpul de bună funcţionare pentru z
System, prin notificarea automată a problemelor şi
corecţiilor software foarte importante
• Obţineţi suport tehnic extins în timp real, online, şi
răspunsuri la întrebările privind instalarea şi utilizarea
software-ului
• Aveţi acces la un sistem de suport pentru utilizare şi
defecte bogat în complexitate

IBM licenţiază codul sistemului de operare pentru z Systems
în baza acordului IBM “International Program Licensing
Agreement” – Acordul Internaţional de Licenţiere a
Programelor (IPLA) şi a documentului “Licensed Information”
– Informaţii Licenţiate (LI) sau a unui acord de licenţă
echivalent.

Serviciile de suport
Puteţi să achiziţionaţi un contract de mentenanţă hardware,
de la IBM sau de la un Partener de Afaceri IBM autorizat,
care vă asigură o gamă de servicii de suport opţionale şi
personalizate. Aceste servicii de suport continuu vă permit
să simplificaţi menţinerea conformităţii privind drepturile
de proprietate intelectuală. Figura 4 vă furnizează mai multe
informaţii despre serviciile de suport pentru z Systems.

2

International Business Machines Corporation

Lucrurile se pot complica şi mai mult în mediile IT distribuite,
în care actualizările de cod sunt realizate de la distanţă, fiind
posibil ca, din greşeală, actualizările să fie aplicate pe maşini
fără drept de utilizare, creându-se riscul de a deveni neconform.
Pentru a vă proteja compania, este vital să aveţi un plan de
gestionare a actualizărilor de cod.

Gestionarea licenţelor IBM şi a acoperirii
suportului
Dacă nu ţineţi evidenţa stării drepturilor dumneavoastră de
utilizare, puteţi risca să nu respectaţi termenii acordurilor
dumneavoastră cu IBM şi legile aplicabile privind proprietatea
intelectuală. Aceasta s-ar putea întâmpla, pur şi simplu, atunci
când un administrator de sistem aplică actualizări de cod unor
maşini sau sisteme de operare similare, fără a verifica, mai întâi,
dacă fiecare produs este acoperit de acordul IBM corespunzător.

Graficul din Figura 2 vă ajută să înţelegeţi ce contracte
IBM acoperă asigurarea suportului necesar pentru software-ul şi
maşinile “z Systems” utilizate în organizaţia dumneavoastră.
Figura 3 vă ajută să gestionaţi necesităţile privind suportul
pe măsură ce vă dezvoltaţi organizaţia.

Cum stabilesc ce suport îmi este necesar pentru
hardware-ul şi software-ul z Systems?
Suportul software

• Acces la infrastructura IBM de
suport tehnic, de la distanţă şi la
sediu, 7x24x365, pentru rezolvarea
problemelor maşinii sau a celor pe
care le raportaţi
• Include portofoliul IBM de
instrumente de suport electronic şi
proactiv pentru hardware-ul IBM
• Include furnizarea Actualizărilor de
Cod de Maşină
• Este guvernată de Declaraţia
privind Garanţia Limitată

• Acces la infrastructura IBM de
suport tehnic, de la distanţă şiDla
oc
u
sediu, 7x24x365, pentru rezolvarea
problemelor maşinii sau a celor pe care
le raportaţi
• Furnizează niveluri de suport îmbunătăţit
• Include portofoliul IBM de instrumente
de suport electronic şi proactiv pentru
hardware-ul IBM
• Include furnizarea Actualizărilor de Cod
de Maşină
• Este guvernat de contractul Client
Relationship Agreement sau contractul
încheiat de dumneavoastră cu IBM

• Asigură răspunsuri în timp real,
la întrebări privind suportul tehnic
de rutină, instalarea şi utilizarea
software-ului sau de tip “Cum să”,
pentru îmbunătăţirea timpului de
bună funcţionare
• Include portofoliul IBM de
instrumente de suport electronic şi
proactiv pentru software-ul IBM
• Este guvernat de contractul
Client Relationship Agreement
sau contractul încheiat de
dumneavoastră cu IBM
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Suportul pentru mentenanţa
hardware

Garanţia pentru hardware

Suportul pentru programe

Suportul pentru produse program licenţiate

• Asigură suport pentru defecte şi corecţii pentru produsele
software IBM, cum ar fi z/OS, DB2, CICS, IMS, şi programele
software z Systems, cum ar fi serverele web de sisteme de
bază de date, funcţiile de punere în coadă şi de dirijare a
mesajelor, managerii de tranzacţii, maşinile virtuale Java,
funcţiile de procesare “Extensible Markup Language” (XML)
• Necesită MLC (monthly license charge – tarif de licenţiere
lunar)4 sau caracteristica de suport şi abonament
• Este guvernat de contractul Client Relationship Agreement
sau contractul încheiat de dumneavoastră cu IBM

• Licenţa fiecărui program5 stabileşte nivelul de program
specificat pe care sunteţi autorizat să-l rulaţi sau să-l executaţi
• Necesită un tarif unic de licenţă, plătit iniţial, şi tarife
recurente pentru abonament şi suport anuale, opţionale
• Este asigurat suport pentru defecte
• Este guvernată de contractul International Program License
Agreement- Acordul Internaţional de Licenţiere a Programelor
sau contractul încheiat de dumneavoastră cu IBM

Figura 2. Furnizează indicaţii privind suportul disponibil pentru maşinile dumneavoastră z Systems.
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Opţiunile de servicii de suport personalizabile
Achiziţionarea unui mainframe IBM z System include
acoperirea pentru perioadele de garanţie specificate (vedeţi
coloana 1 în Figura 4). Puteţi să achiziţionaţi un contract de
mentenanţă hardware IBM care asigură suportul hardware
după expirarea perioadei de garanţie şi care include actualizările
codului de maşină, pentru a vă ajuta în a gestiona conformitatea
privind drepturile de proprietate intelectuală (veţi coloana 2
în Figura 4).

Gestionarea acoperirii suportului dvs.
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Realizaţi inventarul fizic al echipamentelor
Do de tipul,
dumneavoastră IBM z System, în funcţie
c
modelul şi seria maşinii u

Consultaţi-vă cu personalul dumneavoastră IT pentru
a identifica echipamentele pentru care aveţi nevoie
de mentenanţă hardware şi software

Un contract de mentenanţă hardware IBM vă permite să
alegeţi dintr-o gamă de servicii opţionale, precum şi opţiuni
îmbunătăţite de servicii personalizabile, concepute pentru
satisfacerea necesităţilor dumneavoastră unice (vedeţi
coloana 3 în Figura 4), inclusiv suport pentru infrastructura
care are caracter critic.

Comparaţi această listă cu contractele de suport
IBM în vigoare, examinaţi datele de reînnoire şi
identificaţi lipsurile privind acoperirea
Cu ajutorul reprezentantului IBM, achiziţionaţi
suportul hardware şi software care corespunde
necesităţilor dumneavoastră

Serviciile de mentenanţă hardware IBM pentru mainframeuri z Systems oferă acces eficient din punct de vedere al costului
la expertiza tehnică IBM, ceea ce vă permite să minimizaţi
timpul de nefuncţionare, cu soluţii proactive şi un singur
punct de contact (escalare) în cazul apariţiei unei probleme.

Examinaţi inventarul pentru sfârşitul ciclului de viaţă

Figura 3. Prezintă paşii pe care trebuie să-i parcurgeţi pentru a vă
gestiona acoperirea suportului.
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Serviciile de suport IBM z Systems
Instrumentele de autoasistenţă
ce pot fi disponibile

Servicii de mentenanţă

Opţiuni de suport premium

D

Răspunsuri la sediu 24x7xSD o
pentru
c
mentenanţa hardware u

Suport integrat
(un singur punct de contact)

Instrumente Shop Z

Suport software Z Systems

Suport tehnic personalizat

Forumuri de autoasistenţă

Suport de la distanţă (prin telefon)

Instrument de solicitare
a suportului tehnic

Opţiuni de suport suplimentar

‘Account Advocate’ tehnic
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ResourceLink™

Opţiuni pentru nivelul de servicii
Suport proactiv
Păstrarea mediilor
Acces prioritar şi timpi de răspuns

Raportare personalizată

Verificări ale integrităţii

Figura 4. Sunt prezentate serviciile de suport pentru mainframe-uri IBM z Systems – cele ce pot fi disponibile, precum şi serviciile opţionale şi premium.
IBM îşi rezervă dreptul de a-şi schimba, modifica sau retrage ofertele, politicile şi practicile, în orice moment.
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Cele mai bune practici privind
conformitatea

Întrebări puse frecvent privind respectarea
proprietăţii intelectuale
Software-ul sistemului de operare

Este posibil ca licenţele şi acordurile de suport să expire, să
fie reînnoite sau să fie terminate, sistemele să fie înlocuite sau
să apară modificări privind personalul IT – şi, fără o disciplină
corespunzătoare, puteţi pierde controlul asupra inventarului
dumneavoastră. Poate fi utilă programarea examinării periodice
a inventarului dumneavoastră instalat şi a contractelor de
suport. Cele mai bune practici afişate în Figura 5 vă pot
ajuta să nu vă asumaţi fără rost costuri şi penalizări şi să
minimizaţi riscul răspunderilor privind neconformitatea.

În baza acordurilor IBM standard, pot eu, ca licenţiat, să
copiez sau să modific un program?

Nu. Nu puteţi: 1) să copiaţi, să modificaţi sau să distribuiţi
programul; 2) să dezasamblaţi, să decompilaţi, să translataţi în
alt fel sau să utilizaţi ingineria inversă asupra programului,
cu excepţia cazurilor permise în mod expres de lege, fără
posibilitatea de renunţare contractuală; 3) să utilizaţi, în
mod separat faţă de program, orice componente, fişiere,
module, conţinut audio-vizual sau materiale licenţiate
conexe cu programul; sau 4) să sublicenţiaţi, să închiriaţi sau
să daţi în leasing programul.

Cele mai bune practici
privind conformitatea

Asigură IBM suport pentru Linux sau alt software “open
source” – din surse publice?

Da. Însă trebuie să ţineţi cont de termenii specifici de
licenţă ai codului.

Domaşinilor
Examinaţi periodic inventarul
cu
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Codul de maşină
Îmi este permis să copiez sau să instalez actualizări SUL
(Systems Update Level) ale codului de maşină pe mai
multe maşini z Systems?

Examinaţi contractele standard de suport,
pentru a vă asigura că aveţi suportul necesar

Nu. Actualizările Codului de Maşină licenţiate pentru o
maşină IBM cu un anumit număr de serie nu pot fi utilizate
pentru a actualiza o maşină IBM cu alt număr de serie. Faptul
că o maşină are dreptul la o Actualizare a Codului de Maşină
ca urmare a garanţiei sale, a încheierii unui contract de
mentenanţă hardware IBM sau a unui acord scris separat,
nu înseamnă că se asigură actualizarea unei/oricărei/oricăror
alte maşini. De asemenea, nu înseamnă că IBM a acordat un
drept sau o licenţă pentru descărcarea, copierea, reproducerea
sau instalarea, pe orice altă maşină, a respectivei actualizări
sau a altor Actualizări de Cod de Maşină IBM. Dacă IBM a
autorizat o Actualizare de Cod de Maşină pentru o anumită
maşină, aceasta trebuie să fie instalată pe maşina respectivă,
într-un interval de timp rezonabil; nu poate fi instalată pe
altă maşină; şi nu poate fi copiată, reprodusă sau distribuită
în alt fel.

Instruiţi-vă personalul IT şi vânzătorii cu
privire la politicile şi practicile IBM legate
de conformitatea codului de maşină şi a
componentelor software

Figura 5. Aplicaţi, cel puţin o dată pe an, aceste practici privind

conformitatea, pentru a asigura conformitatea organizaţiei dumneavoastră.

6

International Business Machines Corporation

Pot să obţin o Actualizare de Cod de Maşină (SUL)
z Systems pentru o maşină care nu este acoperită
de garanţia IBM sau de un contract de mentenanţă
hardware IBM?

Pentru informaţii suplimentare

Da. Actualizările de Cod de Maşină (SUL) sunt disponibile
în baza unor acorduri IBM separate, în conformitate cu
termeni specifici şi cu tarife separate. Deţinătorul licenţei
(proprietarul sau chiriaşul aflat în posesia maşinii) poate
autoriza o terţă parte să achiziţioneze şi să instaleze Actualizările
de Cod de Maşină în numele deţinătorului licenţei, în baza
termenilor acordului IBM aplicabil, dar rămâne responsabil
pentru conformitatea cu toţi termenii aplicabili ai licenţei.
IBM îşi rezervă dreptul de a suspenda un angajament pentru
servicii orare, poate refuza acceptarea unei maşini pentru
un contract de mentenanţă şi poate lua măsuri suplimentare
atunci când nivelul codului maşină instalat nu corespunde
cu dreptul de utilizare al maşinii.

ibm.biz/IPCompliance

Pot să obţin o Actualizare de Cod de Maşină (SUL)
pentru IBM z Systems în baza unor servicii IBM orare?

http://ibm.biz/IPlicensing

Nu. IBM nu furnizează Actualizările de Cod de Maşină
(SUL) pentru IBM z Systems pe durata furnizării serviciilor
orare. Actualizările de Cod de Maşină (SUL) trebuie să fie
obţinute în baza unui contract IBM scris, separat, ce poate fi
supus unor tarife suplimentare.

Contactaţi IBM

Pentru a afla mai multe, accesaţi aceste resurse:
Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Politici de software IBM
ibm.biz/SoftwarePolicies
Contracte standard IBM
ibm.biz/StdAgreements
Politica de instalare (Instalarea Maşinilor IBM)
ibm.biz/InstallPolicy
Licenţierea drepturilor de proprietate intelectuală

ibm.com/contact/ro/ro/
Directorul contactelor din întreaga lume
ibm.com/planetwide/

Vă stăm la dispoziţie

ResourceLink

Conformitatea cu licenţa este importantă. Reprezentantul
dumneavoastră de vânzări IBM este disponibil pentru a
discuta necesităţile dumneavoastră de suport şi pentru a
vă ajuta să verificaţi dacă maşinile IBM z System sunt în
conformitate cu acordurile dumneavoastră cu IBM.

ibm.biz/ResourceLink
Shopz
ibm.biz/ShopzSeries

Vă rugăm să parcurgeţi acum paşii pentru inventarierea
maşinilor şi identificarea eventualelor deficienţe privind
acoperirea.

Acordul de licenţă pentru Codul de Maşină şi Codul Intern
Licenţiat
ibm.biz/machinecodelicense
Termenii în funcţie de produs
ibm.biz/TermsbyProduct
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IBM România S.R.L.
Bucharest Business Park, Corp A2, Cod 013681
Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 1A
Bucureşti, Sector 1
Pagina principală IBM poate fi găsită la:
ibm.com
IBM, emblema IBM, ibm.com, z Systems, z/OS, DB2, CICS, IMS,
ResourceLink şi Global Technology Services sunt mărci comerciale
deţinute de 'International Business Machines Corp.', înregistrate în multe
jurisdicţii din întreaga lume. Alte nume de produse şi servicii pot fi mărci
comerciale deţinute de IBM sau de alte companii. Lista curentă cu mărcile
comerciale deţinute de IBM este disponibilă pe pagina web “Copyright
and trademark information”, la ibm.com/legal/copytrade.shtml
Java şi toate mărcile comerciale şi emblemele bazate pe Java sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate, deţinute de Oracle şi/sau
afiliaţii săi.
Linux este o marcă comercială înregistrată, deţinută de Linus Torvalds
în Statele Unite, în alte ţări sau ambele.
Acest document conţine versiunea de la data de publicare iniţială şi
poate fi modificat de IBM în orice moment. Nu toate ofertele sunt
disponibile în orice ţară în care operează IBM.
https://www.stopfakes.gov/article?id=Why-is-Intellectual-PropertyImportant
1

² Acordul de licenţă pentru codul de maşină şi codul intern licenţiat:
www-947.ibm.com/systems/support/machine_warranties/machine_
code.html
³ http://www.theglobalipcenter.com/why-are-intellectual-propertyrights-important/
Indicii de măsură MLC (monthly license charge – tarif de licenţiere
lunar) sunt cei pentru aplicarea unui tarif recurent în fiecare lună. Acest
tarif include dreptul de a utiliza produsul, precum şi accesul la suportul
IBM pentru produs, pe durata perioadei de suport. IBM oferă diverşi
indici de măsurare MLC, pentru diverse necesităţi ale clienţilor noştri
care utilizează mainframe-uri.
4

Informaţiile privind licenţa programului sunt disponibile la
ibm.com/software/sla/
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INFORMAŢIILE DIN ACEST DOCUMENT SUNT FURNIZATE
“CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPRESĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV FĂRĂ NICIO GARANŢIE PRIVIND
VANDABILITATEA, POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP
ŞI NICIO GARANŢIE SAU CONDIŢIE PRIVIND NEÎNCĂLCAREA
UNUI DREPT. Produsele IBM sunt garantate în conformitate cu termenii
şi condiţiile contractelor în baza cărora au fost furnizate.
Această broşură are doar un scop informativ. Utilizarea programelor
IBM este guvernată de termenii acordurilor lor de licenţă; furnizarea
suportului de către IBM este guvernată de termenii acordurilor de
suport cu IBM, precum şi de termenii şi condiţiile produselor asociate.
Informaţiile din această broşură nu schimbă şi nu modifică astfel de
termeni sau orice acord pe care l-aţi putea avea cu IBM.
Declaraţiile privind acţiunile viitoare sau intenţia IBM pot fi schimbate
sau retrase fără notificare, reprezentând doar posibile obiective.
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