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SERVICE DESCRIPTION SHEET (SDS)
Α. ΓΕΝΚΚΑ
Το παρόν Service Description Sheet (SDS) αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Αίτθςθσ Παροχισ Υπθρεςίασ SingularLogic moRE (SL
moRE) και περιλαμβάνει ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ λειτουργίασ και χριςθσ τθσ Υπθρεςίασ SL moRE. Η εκ μζρουσ του
Πελάτθ χριςθ τθσ Υπθρεςίασ SL moRE τεκμαίρει τθν εκ μζρουσ του Πελάτθ ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των παρόντων όρων
και προχποκζςεων.
Β. ΟΡΚΜΟΚ
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ όλεσ οι λζξεισ ι εκφράςεισ, των οποίων το πρϊτο γράμμα, αναγράφεται με Κεφαλαίουσ
χαρακτιρεσ και για τισ οποίεσ δεν παρζχεται κατωτζρω ςτο παρόν SDS, ςχετικόσ οριςμόσ κα ζχουν τθν ζννοια που περιγράφεται
ςτθν Αίτθςθ Παροχισ Υπθρεςίασ SL moRE.
Β.1.Άδεια Χρήςησ: ςθμαίνει το μθ αποκλειςτικό, χρονικά περιοριςμζνο και μθ περαιτζρω μεταβιβάςιμο δικαίωμα που
παραχωρείται από τθ SingularLogic ςτον Πελάτθ για τθν αντιγραφι, εγκατάςταςθ, χριςθ, πρόςβαςθ, εμφάνιςθ, εκτζλεςθ του
Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ, ςφμφωνα με το λειτουργικό προοριςμό του όπωσ περιγράφεται ςτθν Τεκμθρίωςθ.
Β.2. Εταιρική Εφαρμογή Λογιςμικοφ: ςθμαίνει εφαρμογι Λογιςμικοφ που ο Πελάτθσ ζχει εγκαταςτιςει ςτα μθχανιματα Η/Υ και
ςτθν εν γζνει υποδομι των πλθροφοριακϊν του ςυςτθμάτων που βρίςκονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του και που χρθςιμοποιεί για
τθν εξυπθρζτθςθ των επιχειρθματικϊν του αναγκϊν, θ οποία ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τθν Τεχνολογικι Πλατφόρμα SL
moRE.
Β.3. Κινητή υςκευή: ςθμαίνει μια υπολογιςτικι ςυςκευι (ωσ ενδεικτικά, κινθτό τθλζφωνο, PDA, Tablet PC, GPS κ.ά.) ικανι να
χρθςιμοποιεί λογιςμικό για οποιαδιποτε χριςθ, ςτθν οποία ζχει εγκαταςτακεί Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ.
Β.4. Λογιςμικό Κινητήσ υςκευήσ: ςθμαίνει εφαρμογι λογιςμικοφ κινθτισ ςυςκευισ που ζχει αναπτυχκεί από τθν SingularLogic,
θ οποία επιτρζπει να κακίςτανται προςβάςιμα δεδομζνα των Εταιρικϊν Εφαρμογϊν Λογιςμικοφ του Πελάτθ, τα οποία ζχουν
ενςωματωκεί ςτθν Τεχνολογικι Πλατφόρμα τθσ Υπθρεςίασ SL moRE.
Β.5. Σεκμηρίωςη: ςθμαίνει τα εγχειρίδια χριςεωσ και τισ πάςθσ φφςεωσ οδθγίεσ που παρζχονται από τθ SingularLogic είτε
ζντυπα είτε θλεκτρονικά ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία και τθν εγκατάςταςθ του Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ, τα οποία είναι
αναρτθμζνα ςτον δικτυακό τόπο τθσ SingularLogic, www.singularlogic.eu.
Β.6. Σεχνολογική Πλατφόρμα τησ Τπηρεςίασ SL moRE: ςθμαίνει τθν πλατφόρμα λογιςμικοφ που διαχειρίηεται θ SingularLogic
και θ οποία παρζχει τθ βαςικι διαςφνδεςθ μεταξφ ενόσ Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ και μίασ Εταιρικισ Εφαρμογισ Λογιςμικοφ.
Γ. ΠΡΟΫΠΟΙΕΕΚ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ ΤΠΗΡΕΚΑ SL moRE
Η Υπθρεςία SLMore είναι μία ςυνδρομθτικι υπθρεςία, θ οποία βάςει μίασ τεχνολογικισ πλατφόρμασ λογιςμικοφ και λογιςμικοφ
κινθτισ ςυςκευισ που εκτελείται ςε κινθτι ςυςκευι του Πελάτθ, επιτρζπει τθν απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ (remote access) από
τθν κινθτι ςυςκευι ςε υφιςτάμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα και εφαρμογζσ του.
Για τθν λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ SL moRE κα πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
 Η Εταιρικι Εφαρμογι Λογιςμικοφ κα πρζπει να είναι ςυμβατι με το αντίςτοιχο Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ. Η
ςυμβατότθτα μεταξφ Εταιρικϊν Εφαρμογϊν Λογιςμικοφ και Λογιςμικοφ Κινθτϊν Συςκευϊν αναφζρεται αναλυτικά ςτον
δικτυακό τόπο τθσ SingularLogic, www.singularlogic.eu.
 H Εταιρικι Εφαρμογι Λογιςμικοφ κα πρζπει να ζχει παραμετροποιθκεί κατάλλθλα, με ευκφνθ του Πελάτθ, ζτςι ϊςτε να
επικοινωνεί μζςω διαδικτφου με τθν Τεχνολογικι Πλατφόρμα τθσ Υπθρεςίασ SL moRE.
 H Κινθτι Συςκευι ςτθν οποία ζχει εγκαταςτακεί το Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ να ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω
του δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ τθσ Vodafone (πρόγραμμα mobile broadband) ζτςι ϊςτε το Λογιςμικό Κινθτισ
Συςκευισ να επικοινωνεί με τθν Τεχνολογικι Πλατφόρμα τθσ Υπθρεςίασ SL moRE.
 Η Κινθτι Συςκευι κα πρζπει να είναι ςυμβατι με το αντίςτοιχο Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ το οποίο ζχει εγκαταςτακεί
ςε αυτι. Οι ςυμβατζσ Κινθτζσ Συςκευζσ για κάκε Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ αναφζρονται αναλυτικά ςτον δικτυακό
τόπο τθσ SingularLogic, www.singularlogic.eu.
Δ. ΑΔΕΚΑ ΧΡΗΗ - ΠΑΡΑΧΩΡΟΤΜΕΝΑ ΔΚΚΑΚΩΜΑΣΑ - ΠΕΡΚΟΡΚΜΟΚ
Δ.1 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο Πελάτθσ ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ χριςθσ τθσ Υπθρεςίασ SL moRE όπωσ αυτοί
περιγράφονται ςτθν Αίτθςθ Παροχισ Υπθρεςίασ SL moRE περιλαμβανομζνθσ και τθσ υποχρεϊςεϊσ του να προβαίνει ςε
προςικουςα καταβολι τθσ μθνιαίασ πάγιασ χρζωςθσ για τθν Υπθρεςία SL moRE παραχωρείται ςτον Πελάτθ, μθ αποκλειςτικι,
μθ μεταβιβάςιμθ και χρονικά περιοριςμζνθ Άδεια Χριςθσ Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ που ορίηεται ςτθν Αίτθςθ Παροχισ
Υπθρεςίασ για τον οριηόμενο ςτθν Αίτθςθ Παροχισ Υπθρεςίασ SL moRE αρικμό ςυνδζςεων αποκλειςτικά και μόνο κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Υπθρεςίασ SL moRE.
Δ.2. Ο Πελάτθσ δεν αποκτά επί του Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ δικαίωμα κυριότθτασ, εκμετάλλευςθσ (πζραν τθσ ίδιασ αυτοφ
χριςθσ) μετά ι άνευ ανταλλάγματοσ ι οποιοδιποτε ςχετικό δικαίωμα που απορρζει από το δικαίωμα κυριότθτοσ. Όλα τα
δικαιϊματα επί του Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ, οι ιδζεσ και οι εκφράςεισ αυτϊν που περιζρχονται ς’ αυτιν ο τίτλοσ, θ
ονομαςία, τα ςιματα και οποιαδιποτε άλλα ζννομα δικαιϊματα πνευματικισ και/θ βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ ςε ςχζςθ με το
Λογιςμικό Κινθτισ Κινθτισ Συςκευισ ανικουν και παραμζνουν πάντα ςτθν κυριότθτα τθσ SingularLogic.
Δ.3. Ο Πελάτθσ δικαιοφται να εγκακιςτά και λειτουργεί το Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ αποκλειςτικά και μόνο ςτον οριηόμενο
ςτθν Αίτθςθ Παροχισ Υπθρεςίασ SL moRE αρικμό ςυνδζςεων.
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Ε. ΔΗΛΩΕΚ
Η SingularLogic δθλϊνει ότι:
Ε.1. Το Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ δφναται να εκτελζςει ουςιωδϊσ τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτθν Τεκμθρίωςθ
εφόςον λειτουργεί ςε ςυμβατι Κινθτι Συςκευι υπό τον όρο και τθν προχπόκεςθ ότι θ Κινθτι Συςκευι είναι απαλλαγμζνθ από
ελαττϊματα ι δεν ζχουν εγκαταςτακεί επ’ αυτισ άλλου είδουσ εφαρμογζσ οι οποίεσ επθρεάηουν, αλλθλεπιδροφν ι κακ’
οιονδιποτε τρόπο εμποδίηουν ι δυςχεραίνουν ι αλλοιϊνουν τα χαρακτθριςτικά ι τθ λειτουργικότθτα του Λογιςμικοφ Κινθτισ
Συςκευισ ςφμφωνα με το λειτουργικό του προοριςμό.
Ε.2. Με εξαίρεςθ τα όςα ορίηονται ανωτζρω, το Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ διανζμεται και παραχωρείται προσ χριςθ όπωσ
ζχει, χωρίσ καμία εγγφθςθ. Η SingularLogic δεν εγγυάται ότι οι λειτουργικζσ δυνατότθτεσ του Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ και
τθσ Υπθρεςίασ SL moRE κα ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του Πελάτθ. Ο Πελάτθσ ζχει ιδθ ελζγξει και βεβαιωκεί ότι οι
διάφορεσ λειτουργίεσ και θ λειτουργικότθτα του Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ και τθσ Υπθρεςίασ SL moRE ανταποκρίνονται και
καλφπτουν τισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ του. Η λειτουργικότθτα θ οποία παρζχεται από κάκε επιμζρουσ Λογιςμικό Κινθτισ
Συςκευισ περιγράφεται αναλυτικά ςτον δικτυακό τόπο τθσ SingularLogic, www.singularlogic.eu. Η SingularLogic δεν εγγυάται ότι
το Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ κα λειτουργεί και κα είναι ςυμβατό με όλουσ τουσ τφπουσ Κινθτϊν Συςκευϊν ι ότι, θ λειτουργία
του Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ ι τθσ Υπθρεςίασ SL moRE κα είναι αδιάκοπθ ι απαλλαγμζνθ ατελειϊν, λακϊν ι άλλων
ςφαλμάτων ι ότι κα διορκϊνει όλα τα λάκθ, ςφάλματα ι ατζλειεσ αποκλειομζνθσ τθσ αναλιψεωσ οιαςδιποτε ευκφνθσ ι
υποχρζωςθσ διόρκωςθσ των τυχόν ελαττωμάτων ι καταβολισ αποηθμιϊςεων.
Ε3. Ο Πελάτθσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ επιλογισ κατάλλθλθσ υπθρεςίασ μεταφοράσ όγκου δεδομζνων (data) από τθν
Vodafone, προκειμζνου να καλφπτεται ο απαιτοφμενοσ όγκοσ δεδομζνων από και προσ τθν κινθτι ςυςκευι υποχρεοφμενοσ να
καταβάλει κάκε ςχετικι χρζωςθ.
Ε4. Κατά το διάςτθμα παροχισ τθσ Υπθρεςίασ SL moRE, δεδομζνα από τθν Εταιρικι Εφαρμογι Λογιςμικοφ αποκθκεφονται ςτθν
Τεχνολογικι Πλατφόρμα τθσ Υπθρεςίασ SL moRE. Η SingularLogic λαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν αςφάλεια των
δεδομζνων τθσ Εταιρικισ Εφαρμογισ Λογιςμικοφ που αποκθκεφονται ςτθν Τεχνολογικι Πλατφόρμα κατά τθ διάρκεια παροχισ
τθσ Υπθρεςίασ SL moRE και τθν προςταςία τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ,
γνωςτοποίθςθ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ.
Ε.5. ΣΟ ΜΕΓΚΣΟ ΒΑΙΜΟ ΠΟΤ ΕΠΚΣΡΕΠΕΣΑΚ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΝΟΜΟΙΕΚΑ, H SINGULARLOGIC ΑΠΟΠΟΚΕΚΣΑΚ ΡΗΣΑ
ΟΠΟΚΕΔΗΠΟΣΕ ΡΗΣΕ Θ ΚΩΠΗΡΕ ΕΓΓΤΗΕΚ, ΟΡΟΤ, ΤΝΙΗΚΕ Η ΤΠΟΧΕΕΚ ΤΜΠΕΡΚΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ
Θ ΟΡΩΝ ΠΕΡΚ ΕΜΠΟΡΕΤΚΜΟΣΗΣΑ ΚΑΚ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΛΟΓΚΜΚΚΟΤ ΚΚΝΗΣΗ ΤΚΕΤΗ ΚΑΚ ΣΗ ΤΠΗΡΕΚΑ SL MORE
ΓΚΑ ΚΑΠΟΚΟ ΕΚΔΚΚΟ ΚΟΠΟ.
Σ. ΠΕΡΚΟΡΚΜΟ ΕΤΙΤΝΗ- ΑΠΟΖΗΜΚΩΗ.
Η SingularLogic δεν κα φζρει ευκφνθ για οποιεςδιποτε ζμμεςεσ, τυχαίεσ, ειδικζσ, παρεπόμενεσ ηθμίεσ ι αποκετικζσ ηθμίεσ ι για
οιαδιποτε απϊλεια εςόδων, κερδϊν, φιμθσ ι πελατείασ ι απϊλεια δεδομζνων ικελε τυχόν –προκλθκεί ςτον Πελάτθ εξαιτίασ ι
εξ αφορμισ τθσ χριςθσ τθσ Υπθρεςίασ SL moRE. Η μζγιςτθ ακροιςτικι ευκφνθ τθσ SingularLogic για οιεςδιποτε ηθμίεσ που ικελε
τυχόν προκλθκοφν ςτον Πελάτθ κατά τθ διάρκεια τθσ παροχισ τθσ Υπθρεςίασ SL moRE και ανεξαρτιτωσ του γενεςιουργοφ λόγου
ευκφνθσ κα περιορίηεται ςτο ςυνολικό κακαρό ποςό τθσ πάγιασ μθνιαίασ ςυνδρομισ που ο Πελάτθσ κατζβαλε ςτθ Vodafone για
τθν παροχι τθσ Υπθρεςίασ SL moRE κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων ζξι (6) μθνϊν προ τθσ επελεφςεωσ τθσ ηθμίασ.
Ζ. ΔΚΚΑΚΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ
Η SingularLogic ζχει δικαίωμα ελζγχου τθσ χριςθσ του Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται
με τθ SingularLogic ςτουσ ελζγχουσ που κα πραγματοποιεί παρζχοντασ προσ αυτιν εφλογθ βοικεια και πρόςβαςθ ςε
πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ του Λογιςμικοφ Κινθτισ Συςκευισ. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ςτθ
Vodafone όλα τα ποςά των πρόςκετων χρεϊςεων που τυχόν προκφψουν ςε περίπτωςθ που θ εκ μζρουσ χριςθ του Λογιςμικοφ
Κινθτισ Συςκευισ υπερβαίνει τα δικαιϊματα που του παραςχζκθκαν ςφμφωνα με τον αρικμό ςυνδζςεων που ορίηεται ςτθν
Αίτθςθ Παροχισ Υπθρεςίασ SL moRE ι ςε τυχόν μεταγενζςτερθ παραγγελία του Πελάτθ.
Η. ΤΠΟΣΗΡΚΞΗ
Παρζχεται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ Δευτζρα ζωσ τθν Παραςκευι (εξαιρουμζνων αργιϊν) από 09:00 ζωσ 17:00., από τον
Συνεργάτθ τθσ Vodafone, όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν Αίτθςθ Παροχισ Υπθρεςίασ SL moRE. Εναλλακτικά ο Πελάτθσ μπορεί να
επικοινωνιςει με το τθλεφωνικό κζντρο τθσ Vodafone (1399). Όταν ο Πελάτθσ υποβάλλει αίτθμα υποςτιριξθσ οφείλει να δϊςει,
ενδεικτικά τισ εξισ πλθροφορίεσ: Στοιχεία επικοινωνίασ (όνομα και αρικμό τθλεφϊνου), θμερομθνία και χρόνο εμφάνιςθσ του
ςφάλματοσ, λεπτομερι περιγραφι του ςφάλματοσ, Κινθτι Συςκευι, Λογιςμικό Κινθτισ Συςκευισ, Εταιρικι Εφαρμογι
Λογιςμικοφ κλπ.
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