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Intellektuaalomandi
litsentsimise, vastavuse
ja tugiteenuste juhend
IBM z Systemsile

“Intellektuaalomandi
kaitse toetab innovatsiooni.
Kui ideed on kaitseta,
ei saa ettevõtted ega
üksikisikud oma leiutiste
väärtust täielikult
kasutada ning
keskenduvad vähem
teadus- ja arendustööle.
Samamoodi ei saaks
loovisikud piisavat
tasu oma loomingu eest
ning nende loomejõud
hääbuks.”1

Täname teid
IBM z Systemsi suurarvutite kasutamise eest. Need süsteemid
rahuldavad teie IT-vajadused ja annavad teie äritegevusele
mitmesuguseid eeliseid. Nende tunnustatud süsteemide optimaalse
toimivuse tagamiseks on oluline, et mõistaksite, kuidas õigesti
hallata IBM-i seadmekoodi ja operatsioonisüsteemi tarkvara, mida
kaitsevad IBM-i intellektuaalomandi õigused ja mida ei müüda, vaid
millele antakse kasutuslitsents.
Tõenäoliselt kasutate oma ettevõttes mitmesuguseid süsteeme,
litsentsitud tooteid ja tugiteenuseid. Kuigi suure hulga litsentside,
värskenduste ja tugiteenuste haldamine võib olla keeruline,
vastutate teie selle eest, et täidate oma kehtiva IBM-i litsentsi või
tugiteenuselepingu tingimusi. Selle juhendi eesmärk on muuta see
teie jaoks lihtsamaks.
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Joonis 1. Kuigi arvutikoode on erinevaid, keskendub see juhend just IBM-i
operatsioonisüsteemi tarkvarale (nt IBM z/OS), IBM-i seadmekoodile ja tugiteenustele.
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IBM-i seadmekoodile ja tarkvarale
juurdepääsu poliitikad ja tavad

Miks on nõuetelevastavus oluline?

IBM-i seadmekood

Intellektuaalomandi (IP) õiguste kaitse on oluline järgmistel
põhjustel:

IBM annab seadmekoodile litsentsi IBM-i seadmekoodi
litsentsilepingu alusel2. IBM pakub seadmekoodi koopiaid,
parandusi ja asendusi (seadmekoodi värskendused) seadmetele
ainult garantii, IBM-i hoolduslepingu või eraldi kirjaliku
kokkuleppe alusel, millega võivad kaasneda lisatasud. Ilma
garantii või hoolduslepinguta seadmete seadmekoodi
värskendused, mis hangitakse IBM-ilt eraldi kirjaliku
kokkuleppe alusel, antakse süsteemiuuenduste taseme
(Systems Update Level - SUL) kaudu.

•
•
•
•

IP loob ja toetab töökohti;
IP tagab majandusliku arengu ja konkurentsivõime;
IP aitab luua läbimurdelisi lahendusi;
IP õigused julgustavad tegema uuendusi ja tunnustavad
ettevõtlust.3

Lisaks annavad IBM-i riist- ja tarkvaralepingud teie
organisatsioonile mitmesuguseid eeliseid:

Operatsioonisüsteemi kood

• automaatsed teavitused kriitilistest tarkvaraprobleemidest
ja parandustest parendavad z System töövõimeaega
• laiendatud reaalajas veebipõhine tehniline tugi ja vastused
tarkvara installimise ja kasutamisega seotud küsimustele
• juurdepääs mitmekülgsete funktsioonidega kasutus- ja
defektitoe teenusele

IBM annab z Systems operatsioonisüsteemikoodile litsentsi
IBM-i rahvusvahelise programmilitsentsilepingu (International
Program Licensing Agreement – IPLA) A) ja litsentsitud
teabe (Licensed Information – LI) dokumendi või sellega
samaväärse litsentsilepingu alusel.

Tugiteenused
Riistvara hoolduslepingu saate osta IBM-ilt või IBM-i volitatud
äripartnerilt, kes pakub mitmesuguseid valikulisi ja kohandatud
tugiteenuseid. Need püsitugiteenused võimaldavad teil hõlpsalt
tagada vastavus intellektuaalomandi nõuetele. Joonisel 4 on
toodud lisateave z Systems tugiteenuste kohta.
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IBM-i litsentside ja tugiteenuste haldamine

Veel keerulisem võib see olla jagatud IT-keskkondades,
kus koodivärskendused tehakse kaugühenduse kaudu,
mille tulemusel võidakse värskendused rakendada vastavate
õigusteta seadmetes mistõttu võib teie nõuetelevastavus
ohtu sattuda. Oma ettevõtte kaitsmiseks peaks teil kindlasti
olema koodivärskenduste haldamise plaan.

Kui te ei tea oma õigusi, võib juhtuda, et lähete vastuollu
IBM-i lepingu ja kehtivate intellektuaalomandi õiguste sätetega.
See võib kergesti juhtuda siis, kui süsteemiadministraator
rakendab koodivärskendused sarnastes seadmetes või
operatsioonisüsteemides, ilma et ta kontrolliks, kas asjakohane
IBM-i leping hõlmab kõiki neid tooteid.

Joonisel 2 toodud graafik selgitab, millised IBM-i lepingud
pakuvad teie organisatsioonis kasutatavatele z Systems
seadmetele ja tarkvarale vajalikku tuJoonisel 3 esitatud
graafik aitab hallata oma tulevasi tugiteenusevajadusi.

Kuidas teha kindlaks minu z Systemsi riist- ja tarkvara õige tugiteenusekatvus?
Riistvara garantii

• Hõlmab IBM-i riistvara toetuseks
ette nähtud elektrooniliste ja
ennetavate tugitööriistade portfelli
• Hõlmab seadmekoodi
värskenduste ressursieraldust
• Reguleeritud piiratud garantii
avaldusega

Tarkvaratugi

• Juurdepääs IBM-i 7x24x365 toimivale
Dotoe
kaug ja kohapealsele tehnilise
c
taristule seadmetel esinevate või uteie
teatatud probleemide lahendamiseks
• Pakub täiustatud tasemetel
hooldusteenust
• Hõlmab IBM-i riistvara toetuseks
ette nähtud elektrooniliste ja
ennetavate tugitööriistade portfelli
• Hõlmab seadmekoodi värskenduste
ressursieraldust
• Reguleeritud kliendisuhte lepingu või
teie kehtiva IBM-iga sõlmitud lepinguga

• Pakub töövõimeaja parendamiseks
veebis reaalajas vastuseid
tavapärase tehnilise toe, tarkvara
installimise, ülesannete lahendamise
ja kasutamisega seotud küsimustele

t
en
m

• Juurdepääs IBM-i 7x24x365 toimivale
kaug ja kohapealsele tehnilise toe
taristule seadmetel esinevate või teie
teatatud probleemide lahendamiseks

Riistvara hooldustugi

Programmitugi

• Hõlmab IBM-i tarkvara toetuseks
ette nähtud elektrooniliste ja
ennetavate tugitööriistade portfelli
• Reguleeritud kliendisuhte lepingu
või teie kehtiva IBM-iga sõlmitud
lepinguga

Litsentsitud programmi tootetugi

• Pakub defektituge ja parandusi IBM-i tarkvaratoodetele nagu
z/OS, DB2, CICS, IMS; ning z Systemsi tarkvaraprogrammidele
nagu andmebaasisüsteemi veebiserverid, sõnumite järjekorda
panemise ja marsruutimise funktsioonid, tehinguhaldurid,
Java virtuaalseadmed, laiendatava märgistuskeele (Extensible
Markup Language – XML) töötlemisfunktsioonid
• Kaasneb igakuine litsentsitasu4 või tugi- ja tellimusfunktsioon
• Reguleeritud rahvusvahelise programmi litsentsilepinguga
või teie kehtiva IBM-iga sõlmitud lepinguga

• Iga programmi litsents5 toob välja programmitaseme,
mille käitamise või rakendamise õigused teil on
• Kaasneb ühekordne ettemakstav litsentsitasu ning
valikuline aastane püsitellimus ja tugiteenuse tasud
• Hõlmab defektituge
• Reguleeritud rahvusvahelise programmi litsentsilepinguga
või teie kehtiva IBM-iga sõlmitud lepinguga

Joonis 2. Pakub juhiseid teie z Systemsi seadmetele kehtiva tugiteenuse katvuse osas.
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Kohandatavad tugiteenuse valikud
Teie IBM-i z Systemi suurarvuti ostuga kaasneb garantii
määratud garantiiperioodi jooksul (vt 1. veergu joonisel 4).
Saate osta IBM-i riistvara hoolduslepingu, mis annab õiguse
kasutada pärast garantiiperioodi lõppu riistvara tugiteenust,
sealhulgas saada seadmekoodi värskendusi, mis aitavad hallata
vastavust intellektuaalomandi nõuetele (vt 2. veergu joonisel 4).

Tugiteenuste haldamine

t
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Saate teha oma IBM-i z Systemi seadmete füüsilise
Do
inventuuri seadme tüübi, mudeli ja seerianumbri
cu
alusel

Pöörduge IT-meeskonna poole ja määratlege
seadmed, mis vajavad riist- ja tarkvara
hooldusteenust

Peale selle võimaldab IBM-i riistvara hooldusleping teil
valida mitmesuguseid valikulisi lisateenuseid ja täiustatud
kohandatavaid teenusevalikuid, mis aitavad lahendada
just teie spetsiifilisi vajadusi (vt 3. veerg joonisel 4), sh
ülesandekriitilise taristu tugi.

Võrrelge saadud loendit hetkel kehtivate
IBM-i tugiteenuselepingutega, vaadake üle
pikendamistähtajad ja tehke kindlaks katvuse lüngad

IBM-i z Systemsi suurarvuti riistvara hooldusteenused
annavad kulutõhusa juurdepääsu IBM-i tehnilisele
kompetentsile, võimaldades minimeerida seisakuaegu tänu
ennetavatele lahendustele ja probleemi tekkimisel ühe
eskaleerumispunkti piiritlemisele.

Hankige oma vajadustele vastav riist- ja tarkvaratugi
(abi saamiseks pöörduge oma IBM-i esindaja poole).

Vaadake üle elutsükli lõpu tähtaegade inventuur

Joonis 3. Selgitatakse, mida tuleb teha tugiteenuste katvuse haldamiseks.
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IBM z Systemsi tugiteenused
Võimalikud saadaolevad
eneseabitööriistad
ResourceLink™

Hooldusteenused

Tipptasemel tugiteenuse valikud

D
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oc
Riistvara hooldus 24x7xSD
kohapealne reageerimine u

Integreeritud tugiteenus
(üks kontaktaadress)

Z-i tööriistade ostmine

Z Systemsi tarkvara tugi

Kohandatud tehniline tugi

Eneseabi foorumid

Kaugteel häältugiteenus

Tehnilise toe rakendustööriist

Täiendava tugiteenuse valikud

Tehnilise konto toetaja

Hooldustaseme valikud
Ennetav tugiteenus
Meediumi säilitamine

Prioriteetne juurdepääs
ja reageerimisajad
Kohandatud aruandlus

Seisundikontrollid

Joonis 4. Kujutab IBM-i z Systemsi suurarvutite tugiteenuseid – nii saadaolevaid, kui valikulisi ja tipptaseme teenuseid. IBM jätab endale õiguse oma
pakkumisi, poliitikaid ja tegevustavasid igal ajal vahetada, muuta või lõpetada.
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Nõuetelevastavuse hea tava

Korduma kippuvad küsimused
intellektuaalomandi nõuetelevastavuse
kohta

Litsentsid ja tugiteenuselepingud võivad aeguda, pikeneda
või peatuda, süsteemid võidakse asendada, IT-personal
vahetuda... Ilma asjakohaste eeskirjadeta võite kaotada ülevaate
oma varadest. Installitud toodete ja tugiteenuselepingute
regulaarne ülevaatamine aitab olulisega kursis püsida.
Joonisel 5 esitatud head tavad aitavad ära hoida mittevajalike
kulude ja tasude tekkimist ning vähendavad nõuetele
mittevastavusega kaasnevate kohustuste ohtu.

Operatsioonisüsteemi tarkvara

Kas mina litsentsisaajana saan standardse(te) IBM-i
lepingu(te) alusel programmi kopeerida või muuta?

Ei. Te ei saa 1) programmi kopeerida, muuta või levitada;
2) programmi pöördassembleerida, pöördkompileerida või
muul viisil transleerida või pöördprojekteerida (välja arvatud
juhul, kui seaduses pole sõnaselgelt väljendatud teisiti) ilma
lepingust lahtiütlemiseta; 3) kasutada programmi mis tahes
komponente, faile, mooduleid, audiovisuaalset sisu või
seotud litsentsitud materjale sellest programmist eraldi
või 4) programmi all-litsentsida, üürida või liisida.

Nõuetelevastavuse hea tava

Kas IBM toetab Linuxit või muud avatud lähtekoodiga
tarkvara?

Kontrollige regulaarselt omaDseadmevarusid.
oc

u

t
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Jah. Kuid peate tutvuma konkreetse koodi litsentsitingimustega.

Seadme kood
Kas ma tohin kopeerida või installida seadme koodi
süsteemi värskenduse tasemeid (SUL-e) mitmesse
z Systemsi seadmesse?

Vaadake üle standardsed tugiteenuselepingud,
et veenduda vajalike tugiteenuste olemasolus.

Ei. Ühe seerianumbriga IBM-i seadmele litsentsitud seadme
koodi ja seadme koodi värskendusi ei saa kasutada mõne
muu seerianumbriga IBM-i seadme värskendamiseks. Asjaolu,
et ühel seadmel on garantii, IBM-i riistvara hooldusteenuse
lepingu või eraldi kirjaliku lepingu alusel õigus saada seadme
koodi värskendust, ei anna (ja IBM pole ise andnud) mingit
õigust või litsentsi sama või mõnda muud IBM-i seadme
koodi värskendust alla laadida, kopeerida, reprodutseerida
või installida mõnda teise seadmesse. Kui IBM annab õiguse
seadme koodi värskendust seadmes kasutada, tuleb see
installida asjakohasesse seadmesse mõistliku aja jooksul; seda
ei tohi installida mõnda teise seadmesse ja seda ei tohi muul
viisil kopeerida, reprodutseerida või levitada.

Tutvustage oma IT-personalile ja hankijatele
seadme koodide ja tarkvara vastavusega
seotud IBM-i reegleid ja tavasid

Joonis 5. Kontrollige oma ettevõtte nõuetelevastavust kord aastas
nendele nõuetelevastavuse hea tava abil.

6

International Business Machines Corporation

Kas ma tohin hankida z Systemsi seadme koodi
värskenduse (SUL-i) seadmele, millel puudub
IBM-i garantii või IBM-i riistvara hooldusleping?

Lisateave

Jah. Seadme koodi värskendused (SUL-id) on saadaval
eraldi IBM-i lepinguga, vastavate tingimuste alusel ja eraldi
tasu eest. Litsentsisaaja (seadme omanik või seda valdav
rentnik) võib anda kolmandale osapoolele õiguse hankida
ja installida seadme koodi värskendusi litsentsisaaja nimel
vastavalt kohalduva IBM-i lepingu tingimustele, kuid jääb
vastutavaks kõikide asjakohaste litsentsitingimuste täitmise eest.
IBM jätab endale õiguse peatada tunnitasu alusel osutatavate
teenuste pakkumine, võib keelduda seadme hooldamisest
ja võtta tarvitusele muid meetmeid, kui installitud seadme
koodi tase ei vasta seadme õigustele.

IP-kaitse

Lisateavet leiate järgmistest ressurssidest:

ibm.biz/IPCompliance
IBM-i tarkvarapoliitikad
ibm.biz/SoftwarePolicies
IBM-i standardlepingud
ibm.biz/StdAgreements
Installipoliitika (IBM-i seadmete installimine)
ibm.biz/InstallPolicy

Kas ma tohin hankida IBM-i z Systemsile seadme koodi
värskendusi (SUL-e) IBM-i tunnitasu alusel osutatavate
teenuste kaudu?

Intellectual Property Licensing
http://ibm.biz/IPlicensing

Ei. IBM ei paku IBM-i z Systemsile seadme koodi värskendusi
(SUL-e) tunnitasu alusel osutatava teenuse lepingu raames.
Seadme koodi värskendused (SUL-id) tuleb hankida eraldi
kirjaliku IBM-i lepinguga, millega võivad kaasneda lisatasud.

IBM-i kontaktteave
ibm.com/contact/ee/et/

Oleme siin selleks, et aidata

Ülemaailmsete kontaktide kataloog

Litsentside nõuetelevastavus on väga tähtis. IBM-i
müügiesindaja on valmis selgitama teile tugiteenusevajadusi
ja aitab kontrollida, kas teie IBM-i z Systemi seadmed
vastavad teie IBM-i lepingutele.

ibm.com/planetwide/
ResourceLink
ibm.biz/ResourceLink

Vaadake kohe üle oma seadmevarud ja kontrollige, kas kõik
lepingud kehtivad nõuetekohaselt.

Shopz
ibm.biz/ShopzSeries
Seadme koodi ja litsentsitud sisekoodi litsentsileping
ibm.biz/machinecodelicense
Tingimused toodete järgi
ibm.biz/TermsbyProduct
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IBM Eesti OÜ
Toompuiestee 33a
Tallinn 10149
Estonia
IBM-i koduleht on
ibm.com
IBM, IBM-i logo, ibm.com, z Systems, z/OS, DB2, CICS, IMS,
ResourceLink ja Global Technology Services on ettevõtte International
Business Machines Corp. kaubamärgid, mis on registreeritud paljudes
jurisdiktsioonides üle maailma. Muud toote- ja teenusenimed
võivad olla IBM-i või mõne muu ettevõtte kaubamärgid. Praeguste
IBM-i kaubamärkide loend on saadaval veebilehel “Autoriõiguse- ja
kaubamärgiteave”, mis asub saidil ibm.com/legal/copytrade.shtml
Java ning kõik Java põhised kaubamärgid ja logod on ettevõtte Oracle
ja/või tema partnerite kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Linux on Linus Torvaldsi registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või muudes riikides.
See dokument on asjakohane alates selle algsest avaldamiskuupäevast
ja IBM võib seda igal ajal muuta. Kõik pakkumised pole saadaval kõigis
riikides, kus IBM tegutseb.

1

https://www.stopfakes.gov/article?id=Why-is-Intellectual-Property-Important

² Seadme koodi ja litsentsitud sisekoodi litsentsileping: www-947.ibm.
com/systems/support/machine_warranties/machine_code.html
³ http://www.theglobalipcenter.com/why-are-intellectual-property-rights-important/
4
Igakuise litsentsitasu (Monthly license charge - MLC) korral tuleb
korduv litsentsitasu maksta kord kuus. See tasu annab õiguse toodet
kasutada, samuti õiguse tugiperioodi vältel kasutada IBM-i tootetoe
teenust. IBM pakub mitmesuguse tasumääraga MLC-sid, et vastata
meie suurarvutiklientide erinevatele vajadustele.
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Programmi litsentsi teave on saadaval veebilehel www.ibm.com/software/sla/

SELLE DOKUMENDI TEAVE ON ESITATUD “OLEMASOLEVAL
KUJUL” JA SEE EI ANNA MITTE MINGEID OTSESEID
EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS MIS TAHES
KAUBASTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE
GARANTIISID EGA LEPINGUST MITTEÜLEASTUMISE
GARANTIID VÕI TINGIMUST. IBM-i toodetele kehtib garantii
vastavalt selle lepingu tingimustele, mille alusel neid tooteid pakutakse.
See juhend on mõeldud ainult teavitamiseks. IBM-i programme reguleerivad
vastavate programmide litsentsilepingute tingimused; IBM-i tugiteenuste
pakkumisi reguleerivad IBM-i tugiteenuselepingute tingimused ning
nendega seotud toodete tingimused. Selle juhendi teave ei muuda ühtegi
muud tingimust või lepingut, mis teil võib olla IBM-iga sõlmitud.
Kõiki avaldusi, mis puudutavad IBM-i tulevikusuundi ja kavatsusi,
võidakse ette teatamata muuta või nendest võidakse taganeda ning need
teevad teatavaks ainult eesmärgid.
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