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Περιγραφή Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης της Dell  
  

Εισαγωγή στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών  

Οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης της Dell (καθεμία από αυτές θα αναφέρεται ως η «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία 
Διαμόρφωσης» και συνολικά ως οι «Υπηρεσίες Διαμόρφωσης» ή «Υπηρεσίες») αποτελούν ένα χαρτοφυλάκιο 
υπηρεσιών όπου περιλαμβάνονται: ρυθμίσεις υλικού και λογισμικού, ρυθμίσεις λειτουργικών συστημάτων, 
φόρτωση ειδώλων λογισμικού, εγκατάσταση εφαρμογών, παροχή χωρητικότητας συσκευών, δημιουργία 
αναφορών πόρων, αναγνώριση και σήμανση πόρων με ετικέτα, καθώς και ενοποίηση στοιχείων υλικού σε 
καινούρια συστήματα Dell Precision™, Dell OptiPlex™, Dell Latitude™, Dell PowerEdge™ και φορητούς 
υπολογιστές Dell XPS™ (τα «Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell») κατά την κατασκευή των συστημάτων αυτών. 
Η υπηρεσία εγγραφής Chromebook™ για Επιχειρήσεις υποστηρίζει συστήματα Dell Chromebook™. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  

Οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης προσφέρονται από την Dell για Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell και, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνουν: 

1. Υπηρεσίες Δημιουργίας Ειδώλου (εξατομικευμένες υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικότερα στο 

Προσάρτημα Υπηρεσιών (1)), 

2. Υπηρεσίες Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα (εξατομικευμένες υπηρεσίες που περιγράφονται 

αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (2)), 

3. Υπηρεσίες Δημιουργίας Αναφορών Πόρων (εξατομικευμένες υπηρεσίες που περιγράφονται 

αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (3)), 

4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Υλικού (εξατομικευμένες υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικότερα στο 

Προσάρτημα Υπηρεσιών (4)), 

5. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Λογισμικού (εξατομικευμένες υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικότερα 

στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (5)), 

6. Υπηρεσίες Τυπικής Διαμόρφωσης (περιγράφονται αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (6)), 

7. Εγγραφή Chromebook για Επιχειρήσεις (περιγράφεται αναλυτικότερα στο Προσαρμοσμένο 

Προσάρτημα Υπηρεσιών (7)), 

8. Εργοστασιακή Παροχή Χωρητικότητας (περιγράφεται αναλυτικότερα στο Προσάρτημα Υπηρεσιών (8)). 

9. Connected Configuration (Συνδεδεμένη Διαμόρφωση) (περιγράφεται αναλυτικότερα στο Προσάρτημα 

Υπηρεσιών (9)), 

10. Connected Provisioning (Συνδεδεμένη Παροχή Χωρητικότητας) (περιγράφεται αναλυτικότερα στο 

Προσάρτημα Υπηρεσιών (10)). 

11. Υπηρεσία Ready Image (περιγράφεται αναλυτικότερα στο Παράρτημα Υπηρεσιών (11)). 

 

Σημείωση: Τα Προσαρτήματα Υπηρεσιών στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές 

για κάθε Υπηρεσία Διαμόρφωσης που προσφέρεται από την Dell. Για κάθε αγορά του Πελάτη θα ισχύουν μόνο τα 

Προσαρτήματα Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης που αναφέρονται στο τιμολόγιο, στην επιβεβαίωση 

παραγγελίας ή στην εντολή αγοράς του Πελάτη. 
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Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει από την Dell μία ή περισσότερες από τις ως άνω Υπηρεσίες Διαμόρφωσης, 

καταβάλλοντας για κάθε σύστημα την τιμή που θα καθορίσουν οι συμβαλλόμενοι. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εν 

λόγω υπηρεσίες μπορούν να εκτελεστούν μόνο μία φορά ή εκτελούνται μόνο στο πραγματικό περιβάλλον 

παραγωγής. Ως εκ τούτου, αυτές οι υπηρεσίες δεν μπορούν να εκτελεστούν ξανά σε περίπτωση 

επιστροφής/αντικατάστασης συστήματος, επιστροφής/αντικατάστασης στοιχείου ή συμβάντος υπηρεσίας. Οι 

συγκεκριμένες Υπηρεσίες Διαμόρφωσης που αγοράζει ο Πελάτης και η τιμή που αναλογεί σε αυτές θα αναφέρεται 

στο τιμολόγιο, στην επιβεβαίωση παραγγελίας ή στην εντολή αγοράς του Πελάτη. Εφόσον ο Πελάτης αγοράσει τις 

εν λόγω Υπηρεσίες Διαμόρφωσης από την Dell, συμφωνεί ότι δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνονται τα ισχύοντα 

Προσαρτήματα Υπηρεσιών και η ισχύουσα βασική σύμβαση παροχής υπηρεσιών του Πελάτη ή οι όροι πώλησης 

της Dell που ισχύουν για εμπορικούς πελάτες και είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο www.Dell.com/terms 

(όπως ισχύουν). 

 

Προαιρετικές Υπηρεσίες 

 

Κάθε Υπηρεσία Διαμόρφωσης που διατίθεται επί του παρόντος περιγράφεται λεπτομερώς στα Προσαρτήματα 

Υπηρεσιών της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών. Ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμες για αγορά από την Dell 

πρόσθετες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων προαιρετικών υπηρεσιών ή σχετικών συμβουλευτικών, 

διαχειριζόμενων, επαγγελματικών, υποστηρικτικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών). Για πρόσθετες υπηρεσίες θα 

απαιτείται η σύναψη ξεχωριστής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με την Dell. 

Ευθύνες Πελάτη  

Για κάθε Υπηρεσία Διαμόρφωσης που παραγγέλνει ο Πελάτης βάσει της παρούσας, ο Πελάτης: 

• θα παρέχει στην Dell πρόσβαση στο αρμόδιο προσωπικό του Πελάτη για την υποστήριξη της παροχής 

και της παράδοσης των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης∙ 

• θα αποκτά κάθε άδεια χρήσης, δικαίωμα, κανονιστική πιστοποίηση και άλλη άδεια που απαιτείται όσον 

αφορά το λογισμικό άλλων κατασκευαστών (με εξαίρεση την Άδεια Χρήσης Λειτουργικών Συστημάτων 

Αρχικού Κατασκευαστή που παρέχει η Dell στο πλαίσιο της πώλησης υποστηριζόμενων πλατφορμών 

υλικού) ή άλλα στοιχεία τρίτων κατασκευαστών, ώστε η Dell να μπορέσει να εκτελέσει τις Υπηρεσίες 

Διαμόρφωσης∙ 

• θα συμπληρώνει, θα επαληθεύει ως προς την ακρίβειά του, θα εγκρίνει και θα επιστρέφει, κατά 

περίπτωση1, το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών∙ 

• θα παρέχει, κατά περίπτωση, στην Dell υπογεγραμμένο πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εξαγωγής 

Ειδώλων ή/και θα παρέχει κάθε εύλογη βοήθεια που θα ζητά η Dell για την απόκτηση τυχόν άδειας 

εξαγωγής που απαιτείται για την εκτέλεση των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης∙ 

• θα πιστοποιεί ότι όλα ανεξαιρέτως τα Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών (είδωλα ή οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο, όπως καθορίζεται παρακάτω) τα οποία τυχόν παρέχονται στην Dell δεν περιέχουν Προσωπικά 

Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες ΚΑΙ 

• κατά περίπτωση2, θα παραγγέλνει Μονάδα Ανασκόπησης ή θα συνδέεται μέσω της υπηρεσίας Online First 
Article (OFA) (Πρώτο άρθρο μέσω Ίντερνετ) της Dell (η κατά τόπους διαθεσιμότητα της OFA ποικίλλει) για 
έλεγχο και έγκριση βάσει των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που αγοράζει (στο εξής «Μονάδα Ανασκόπησης 
Πελάτη»). Εφόσον ο Πελάτης χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article, συμφωνεί ότι θα 
ανασκοπήσει τη διαμόρφωση σε 2 εργάσιμες ημέρες. Θα του παρασχεθούν στοιχεία ασφαλούς σύνδεσης 
Πελάτη που θα πάψουν να ισχύουν στο τέλος της δεύτερης ημέρας στις 11.59 μ.μ., τοπική ώρα Πελάτη. 

 
1 Εάν ο Πελάτης αγοράσει Υπηρεσίες Τυπικής Διαμόρφωσης σύμφωνα με το Προσάρτημα 6, δεν θα του σταλεί Έντυπο 
Τεχνικών Προδιαγραφών που να αφορά την παραγγελία του. 
2 Εάν ο Πελάτης αγοράσει Υπηρεσίες Τυπικής Διαμόρφωσης σύμφωνα με το Προσάρτημα 6, δεν θα του σταλεί Έντυπο 

Τεχνικών Προδιαγραφών που να αφορά την παραγγελία του. 

http://www.dell.com/terms
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Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης επιλέξει να μην παραγγείλει Μονάδα Ανασκόπησης Πελάτη, οποιαδήποτε 
αναντιστοιχία εκδόσεων εφαρμογών, διένεξη στη διαχείριση συσκευών ή άλλο ζήτημα απόδοσης που αφορά στις 
Υπηρεσίες Διαμόρφωσης είναι πιθανόν να αναπαραχθεί σε όλα τα συστήματα που θα στείλει στον Πελάτη η Dell. 
Εάν η Dell συνεχίσει να παρέχει τις Υπηρεσίες ή/και να διεκπεραιώνει μαζικές παραγγελίες του Πελάτη σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών, οποιασδήποτε σχετικής κύριας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών ή εντολής αγοράς της Dell, θα θεωρηθεί ότι η Dell απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση 
ή ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο θα είχε εύλογα αποφευχθεί, εάν ο Πελάτης είχε παραγγείλει Μονάδα 
Ανασκόπησης Πελάτη για την επικύρωση των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης.  
 

Όροι και Προϋποθέσεις  

Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. Η παροχή ορισμένων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης από την Dell επιτυγχάνεται 

με την ανάπτυξη και τη διαχείριση ενός «Έργου Υπηρεσιών Διαμόρφωσης»3. Η Dell μπορεί να διαχειρίζεται ως 

μοναδικό Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης κάθε παραγγελία Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που υποβάλει ο Πελάτης 

μαζί με την αγορά καινούριων Υποστηριζόμενων Συστημάτων Dell. Αν ο Πελάτης παραγγείλει πολλές Υπηρεσίες 

Διαμόρφωσης μαζί με την αγορά καινούριων Υποστηριζόμενων Συστημάτων Dell, οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να 

συνδυαστούν σε ένα μεμονωμένο Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. Στις περιπτώσεις όπου συγκεκριμένοι τύποι 

συστημάτων δεν επιτρέπουν τον συνδυασμό Έργων Διαμόρφωσης, τα έργα αυτά θα αντιμετωπίζονται ως 

ξεχωριστά Έργα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. Κάθε Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ενδέχεται να περιγράφεται σε 

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών ή σε Δήλωση Εργασίας που θα ελέγξει και θα εγκρίνει ο Πελάτης πριν 

παρασχεθούν οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης. Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιεί ο Πελάτης σε υπάρχοντα Έργα 

Υπηρεσιών Διαμόρφωσης, όπως η προσθήκη νέου υλικού, ειδώλων, εφαρμογών, περιφερειακών και εγγράφων, 

η μεταφορά ειδώλων σε νέο Λειτουργικό Σύστημα ή η εφαρμογή ειδώλων σε διαφορετικό Υποστηριζόμενο Σύστημα 

Dell, θα αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστό Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης.  

 

Συνεργάτες της Dell. Η Dell μπορεί να χρησιμοποιεί συνεργάτες και υπεργολάβους για την εκτέλεση Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης. Η εκτέλεση των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης μπορεί να γίνεται εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεται 

ο Πελάτης ή/και η Dell. Κατά διαστήματα, η Dell μπορεί να αλλάζει την τοποθεσία εκτέλεσης των Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης ή/και τον συνεργάτη που εκτελεί τις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης. Ωστόσο, η Dell θα συνεχίσει να έχει 

ευθύνη έναντι του Πελάτη σε ό,τι αφορά την παράδοση των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης.  

 

Συνεργάτες του Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τρίτους (π.χ. εργολάβους, αντιπροσώπους, 

Υπεύθυνους Ολοκλήρωσης Συστημάτων ή/και Συνεργάτες δικτύου διανομής) για να τον εκπροσωπούν και να 

συνεργάζονται με την Dell στον βαθμό που χρειάζεται για τις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης που πρέπει να παρασχεθούν 

στον Πελάτη (στο εξής «Συνεργάτες του Πελάτη»). Η ευθύνη για όλες τις πράξεις ή τις παραλείψεις Συνεργατών 

του Πελάτη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Πελάτη. Επιπλέον, ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα αποζημιώνει και θα 

διατηρεί αζήμια την Dell, μετά από σχετική της απαίτηση, από οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης, κόστους και 

δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών νομικών συμβούλων, των δικαστικών δαπανών ή των δαπανών 

διακανονισμών) που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κάθε Συνεργάτη του Πελάτη 

υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου του Πελάτη, ανεξάρτητα από τη μορφή της δικαστικής ενέργειας. 

 

 
3 Εάν ο Πελάτης αγοράσει Υπηρεσίες Τυπικής Διαμόρφωσης σύμφωνα με το Προσάρτημα 6, η παροχή αυτών των 

Υπηρεσιών Διαμόρφωσης δεν θα θεωρείται Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 
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Ακύρωση. Ανάλογα με την πολιτική επιστροφής προϊόντων και ακύρωσης υπηρεσιών που ισχύει για τη 

γεωγραφική τοποθεσία του Πελάτη (είτε καθορίζεται σε Περιγραφή Υπηρεσιών, σε τοπική ιστοσελίδα χώρας ή/και 

πρόταση είτε επιβάλλεται από την κατά τόπους νομοθεσία), ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τις Υπηρεσίες 

Διαμόρφωσης σε συνδυασμό με την επιτρεπόμενη ακύρωση της αγοράς των Υποστηριζόμενων Συστημάτων Dell, 

παρέχοντας στην Dell έγγραφη ειδοποίηση ακύρωσης. Ο Πελάτης δεν δύναται να ακυρώσει τις Υπηρεσίες 

Διαμόρφωσης με τρόπο άλλον πέραν όσων προβλέπονται βάσει της κατά τόπους ισχύουσας νομοθεσίας και, εάν 

οι ως άνω υπηρεσίες μπορούν να τροποποιηθούν βάσει ιδιωτικής συμφωνίας, τοπικής περιφερειακής πρότασης 

ή/και πολιτικών ακύρωσης, οι οποίες αναφέρονται στη διεύθυνση Dell.com, στη σελίδα της αντίστοιχης χώρας όπου 

πραγματοποιήθηκε η αγορά του Πελάτη.  

 

Η Dell δύναται να ακυρώσει τις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης, καθώς και οποιοδήποτε Έργο Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας Περιγραφής 

Υπηρεσιών για οποιονδήποτε από τους εξής λόγους: 

• Ο Πελάτης αδυνατεί να καταβάλει το συνολικό τίμημα για την Υπηρεσία Διαμόρφωσης σύμφωνα με τους 

όρους του τιμολογίου ή 

• Ο Πελάτης αδυνατεί να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην 

παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 

Εάν η Dell ακυρώσει τις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης, θα στείλει στον Πελάτη έγγραφη ειδοποίηση ακύρωσης, στη 
διεύθυνση που αναγράφεται στο τιμολόγιο του Πελάτη. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει τον λόγο και την ημερομηνία 
ισχύος της ακύρωσης, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 
της ειδοποίησης ακύρωσης από την Dell στον Πελάτη, εκτός εάν η κατά τόπους νομοθεσία απαιτεί άλλες διατάξεις 
περί ακύρωσης οι οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν βάσει ιδιωτικής συμφωνίας. ΕΑΝ Η DELL ΑΚΥΡΩΣΕΙ 
ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ Ή ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ DELL.  
 
Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών. Με τον όρο «Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών» νοείται κάθε υλικό, Εξάρτημα 
Υπηρεσιών Διαμόρφωσης (όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 4 του παρόντος εγγράφου), λογισμικό ή άλλα υλικά 
ή άυλα στοιχεία (είτε παρέχονται στην Dell από τον Πελάτη είτε τα προμηθεύεται η Dell βάσει οδηγιών του Πελάτη) 
που χρησιμοποιούνται από την Dell σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης. Ο Πελάτης εγγυάται στην Dell 
ότι έχει αποκτήσει κάθε άδεια χρήσης, συγκατάθεση, κανονιστική πιστοποίηση ή έγκριση που απαιτείται ώστε να 
χορηγηθούν στην Dell και στους Συνεργάτες της Dell, όπως περιγράφονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστοιχων υπεργολάβων και των υπαλλήλων τους, το δικαίωμα και την άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, 
διανομής, χρήσης ή/και τροποποίησης (καθώς και δημιουργίας παράγωγων εργασιών) ή/και εγκατάστασης 
Προϊόντων Τρίτων Κατασκευαστών χωρίς παραβίαση ή παράβαση της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων για άδεια 
χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των ευρεσιτεχνιών και των πνευματικών δικαιωμάτων) των παρόχων ή των 
ιδιοκτητών των εν λόγω Προϊόντων Τρίτων Κατασκευαστών. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ DELL, Η DELL ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, 
ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. Τα Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών θα υπόκεινται 
αποκλειστικά στους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω Τρίτων 
Κατασκευαστών και του Πελάτη. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Η DELL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα τοπική 
νομοθεσία, η Dell δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών και ο Πελάτης θα πρέπει να 
αποτείνεται αποκλειστικά στους τρίτους παρόχους για κάθε ζημιά ή ευθύνη όσον αφορά την παροχή των εν λόγω 
Προϊόντων Τρίτων Κατασκευαστών.  
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Απαγόρευση χρήσης Προσωπικών Ταυτοποιήσιμων Στοιχείων. Τα Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ειδώλων, εφαρμογών και τεκμηρίωσης που υποβάλλονται στην Dell, δεν 
επιτρέπεται να περιέχουν Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την 
κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία, με τον όρο «Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες» νοούνται δεδομένα 
ή πληροφορίες που μεμονωμένα ή μαζί με άλλες πληροφορίες προσδιορίζουν την ταυτότητα φυσικού προσώπου 
ή δεδομένα που θεωρούνται προσωπικού ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε νομοθεσία ή κανονισμούς περί απορρήτου. Ο Πελάτης εγγυάται ότι όλα τα 
Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών που υποβάλλει στην Dell για χρήση από την Dell κατά την παροχή των 
Υπηρεσιών Διαμόρφωσης δεν περιέχουν Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες. Για περαιτέρω βοήθεια, 
επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο Πωλήσεων της Dell. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ DELL 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 
 
Εξαγωγή. Ο Πελάτης εγγυάται και δηλώνει ότι τα Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών, όπου ενδεικτικά 
περιλαμβάνεται λογισμικό που περιέχεται σε είδωλο το οποίο υποβάλλεται στην Dell σε συνδυασμό με τις 
Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Ειδώλου, δεν περιέχουν τεχνολογία που επιβάλλει περιορισμούς (π.χ. κρυπτογράφηση) 
ή, εάν περιέχουν τεχνολογία που επιβάλλει περιορισμούς, ότι επιτρέπεται η εξαγωγή των Προϊόντων Τρίτων 
Κατασκευαστών σε οποιαδήποτε χώρα (εκτός από τις εμπορικά αποκλεισμένες χώρες βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί εξαγωγών) χωρίς άδεια εξαγωγής. Η Dell δεν υπέχει ευθύνη για την εξακρίβωση της ορθότητα 
κάθε δήλωσης όσον αφορά την ύπαρξη άδειας εξαγωγής ή το δικαίωμα εξαγωγής Προϊόντων Τρίτων 
Κατασκευαστών χωρίς άδεια. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής του Πελάτη πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
περιφερειακή και τοπική νομοθεσία, κανονισμούς και απαιτήσεις (π.χ. χειρόγραφη υπογραφή έναντι ηλεκτρονικής 
υπογραφής). Μαζί με τις ως άνω εγγυήσεις ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό 
εξαγωγής για όλες τις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Ειδώλου (το «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εξαγωγής Ειδώλων»). 
Σε επιλεγμένες χώρες μπορεί να απαιτούνται πιστοποιητικά εξαγωγής σε συνδυασμό με άλλες Υπηρεσίες 
Διαμόρφωσης (όπως Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Πόρων, Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Υλικού ή Υπηρεσίες 
Διαμόρφωσης Λογισμικού). Οποιοδήποτε απαιτούμενο πιστοποιητικό εξαγωγής πρέπει να συμπληρώνεται, να 
υπογράφεται και να επιστρέφεται στην Dell πριν την υλοποίηση των αντίστοιχων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης από 
την Dell. Στην περίπτωση που η Dell απαιτείται να πάρει άδεια εξαγωγής για Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών 
προκειμένου να επιτελέσει τις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης, ο Πελάτης με το παρόν έγγραφο συμφωνεί να παράσχει 
στην Dell δωρεάν κάθε εύλογη βοήθεια που χρειάζεται η Dell για να αποκτήσει την εν λόγω άδεια εξαγωγής.  
 
Αποζημίωση από τον Πελάτη. Ο Πελάτης θα υποστηρίξει, θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την Dell από 
οποιαδήποτε ευθύνη για αξιώσεις ή αγωγές τρίτων που μπορεί να προκύψουν (α) επειδή ο Πελάτης δεν κατάφερε 
να πάρει την κατάλληλη άδεια χρήσης, τα κατάλληλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου 
είδους άδεια, κανονιστική πιστοποίηση ή έγκριση που έχει σχέση με Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών, καθώς και 
με λογισμικό ή υλικά που πρέπει να εγκατασταθούν ή να ενσωματωθούν στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 
κατόπιν οδηγιών ή αιτήματος του Πελάτη, ή (β) λόγω ανακριβών δηλώσεων σχετικά με την ύπαρξη άδειας εξαγωγής 
ή λόγω ισχυρισμών σε βάρος της Dell, επειδή ο Πελάτης παραβίασε ή κατηγορείται ότι παραβίασε ισχύοντες νόμους 
και κανονισμούς ή ισχύοντα πρότυπα περί εξαγωγών. 
 
Δήλωση Τεχνικών Προδιαγραφών και Αποποίηση Ευθυνών. Ο Πελάτης έχει την ευθύνη να καθορίζει τις 
τεχνικές προδιαγραφές που θα ισχύουν για αυτόν όσον αφορά στις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης και, κατά περίπτωση, 
να διασφαλίζει ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές τεκμηριώνονται δεόντως στην Dell μέσω 
επαληθευμένου και εγκεκριμένου «Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών». Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι οι Υπηρεσίες 
Διαμόρφωσης αποτελούν επιλογή του Πελάτη. Η Dell θα έχει το δικαίωμα να βασίζεται στο Έντυπο Τεχνικών 
Προδιαγραφών. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για υποχρεώσεις ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή 
Υπηρεσιών Διαμόρφωσης οι οποίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Αν η Dell ευλόγως κρίνει 
ότι οι προτεινόμενες Υπηρεσίες Διαμόρφωσης δεν είναι τεχνικά εφικτές, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί 
να προχωρήσει στην παροχή των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. Η Dell ουδεμία εγγύηση παρέχει ότι οι Υπηρεσίες 
Διαμόρφωσης που θα παρασχεθούν στον Πελάτη θα καλύψουν όλες τις απαιτήσεις του Πελάτη, εφόσον οι 
υπηρεσίες της Dell εξαρτώνται από Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών και από τη βοήθεια που θα της παρασχεθεί 
από τον Πελάτη ή τρίτους. 
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Έλεγχος Αλλαγών. Αν απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες που δεν καθορίζονται σε Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 
ή στο αντίστοιχο Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες έχουν προκύψει λόγω: (i) ζητούμενης αλλαγής στο 
αντικείμενο ενός Έργου Υπηρεσιών Διαμόρφωσης, (ii) πράξης ή παράλειψης του Πελάτη, (iii) αλλαγής στη 
νομοθεσία ή/και στους ισχύοντες κανονισμούς ή (iv) συμβάντος ανωτέρας βίας, η Dell θα εξετάσει τις πρόσθετες 
εργασίες και θα παράσχει αναλυτικές πληροφορίες για οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιήθηκε στα 
χρονοδιαγράμματα και στο κόστος με βάση τις αλλαγές που ζητήθηκαν. Εφόσον ο Πελάτης συμφωνήσει για το 
πρόσθετο χρονοδιάγραμμα ή/και κόστος, θα χρειαστεί να δώσει εγγράφως τη συγκατάθεσή του πριν ξεκινήσει 
ή πριν συνεχιστεί (εάν ήδη έχει ξεκινήσει) η παροχή των πρόσθετων υπηρεσιών από την Dell.  
 
Μεταβίβαση της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει σε τρίτους την Υπηρεσία Διαμόρφωσης 
ή όσα δικαιώματα παραχωρούνται στον Πελάτη βάσει της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών. 

Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. Οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες 
τις γεωγραφικές τοποθεσίες. Η υπηρεσία Online First Article δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Οι υπηρεσίες 
Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα και Δημιουργίας Αναφορών Πόρων διατίθενται επίσης για επιλεγμένα περιφερειακά 
(όπως οθόνες, εκτυπωτές, rack) στις περιοχές της Αμερικής, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. 
Οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης είναι διαθέσιμες για συστήματα Dell Precision, Dell OptiPlex, Dell Latitude, φορητούς 
υπολογιστές Dell XPS και συστήματα Dell PowerEdge. 
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Πρόσθετοι Όροι και Προϋποθέσεις  

Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (αναφορές σε β' πληθυντικό πρόσωπο 
ή «Πελάτης») και του νομικού προσώπου της Dell που προσδιορίζεται στο τιμολόγιό σας για την αγορά της 
παρούσας Υπηρεσίας. Η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται υποκείμενη και διεπόμενη από τη χωριστή κύρια σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών την οποία έχει υπογράψει ο Πελάτης με την Dell και παρέχει ρητή εξουσιοδότηση για την 
πώληση της εν λόγω Υπηρεσίας. Αν δεν υπάρχει σύμβαση τέτοιου είδους, ανάλογα με την τοποθεσία του Πελάτη, 
η παρούσα Υπηρεσία παρέχεται υποκείμενη και διεπόμενη από τους Εμπορικούς Όρους Πώλησης της Dell ή από 
τη σύμβαση που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα (όπως ισχύει, η «Σύμβαση»). Ανατρέξτε στον παρακάτω 
πίνακα όπου παρατίθεται η διεύθυνση URL η οποία ισχύει για την τοποθεσία σας ως Πελάτη και στην οποία 
μπορείτε να βρείτε τη Σύμβαση που ισχύει για εσάς. Οι συμβαλλόμενοι βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει τους εν λόγω 
όρους στο διαδίκτυο και συμφωνούν ότι δεσμεύονται από αυτούς.  
 

Τοποθεσία 
Πελάτη 

Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για την αγορά Υπηρεσιών Dell την οποία πραγματοποιήσατε 

Πελάτες που αγοράζουν  
Υπηρεσίες Dell απευθείας από την Dell 

Πελάτες που αγοράζουν Υπηρεσίες της Dell  
μέσω Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών της Dell 

ΗΠΑ www.dell.com/CTS  www.dell.com/CTS  

Καναδάς www.dell.ca/terms (Αγγλικά) 
www.dell.ca/conditions (Γαλλικά Καναδά) 

www.dell.ca/terms (Αγγλικά) 
www.dell.ca/conditions (Γαλλικά Καναδά) 

Χώρες 
Λατινικής 
Αμερικής και 
Καραϊβικής 

Τοπικός ιστότοπος www.dell.com για κάθε χώρα 
ή www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Τοπικός ιστότοπος www.dell.com για κάθε χώρα ή 
www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Ασία-Χώρες 
Ειρηνικού 
Ωκεανού-
Ιαπωνία 

Τοπικός ιστότοπος www.dell.com για κάθε χώρα 
ή www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Οι Περιγραφές Υπηρεσιών και άλλα έγγραφα υπηρεσιών Dell που 
ενδέχεται να λάβετε από τον πωλητή δεν θα αποτελέσουν συμφωνία 
ανάμεσα σε εσάς και την Dell, αλλά χρησιμεύουν μόνο για την 
περιγραφή του περιεχομένου της Υπηρεσίας που αγοράζετε από τον 
πωλητή, των υποχρεώσεών σας ως αποδέκτη της Υπηρεσίας, καθώς 
και των ορίων και των περιορισμών της εν λόγω Υπηρεσίας. Κατά 
συνέπεια, κάθε αναφορά στον «Πελάτη» στην παρούσα Περιγραφή 
Υπηρεσιών και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υπηρεσιών Dell θα 
πρέπει να εκλαμβάνεται, στο πλαίσιο αυτό, ως αναφορά σε εσάς, ενώ 
οποιαδήποτε αναφορά στην Dell θα πρέπει να εκλαμβάνεται μόνο ως 
αναφορά στην Dell ως πάροχο υπηρεσιών που παρέχει την 
Υπηρεσία για λογαριασμό του πωλητή. Δεν θα έχετε άμεση 
συμβατική σχέση με την Dell όσον αφορά στην Υπηρεσία που 
περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Προς αποφυγή αμφιβολιών, 
αναφέρεται ότι οποιοσδήποτε όρος πληρωμής ή άλλος συμβατικός 
όρος, ο οποίος από τη φύση του αφορά αποκλειστικά στην άμεση 
σχέση μεταξύ αγοραστή και πωλητή, δεν θα ισχύει για εσάς και θα 
ισχύει όπως έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και τον πωλητή. 

Ευρώπη, 
Μέση 
Ανατολή και 
Αφρική 

Τοπικός ιστότοπος www.dell.com για κάθε χώρα 
ή www.dell.com/servicedescriptions/global.* 

Επιπλέον, όσοι πελάτες βρίσκονται στη Γαλλία, 
στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο 
μπορούν να επιλέξουν την αντίστοιχη διεύθυνση 
URL παρακάτω: 

Γαλλία: 
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente  
Γερμανία: www.dell.de/Geschaeftsbedingungen 

Ηνωμένο Βασίλειο: www.dell.co.uk/terms  

Οι Περιγραφές Υπηρεσιών και άλλα έγγραφα υπηρεσιών Dell που 
ενδέχεται να λάβετε από τον πωλητή δεν θα αποτελέσουν συμφωνία 
ανάμεσα σε εσάς και την Dell, αλλά χρησιμεύουν μόνο για την 
περιγραφή του περιεχομένου της Υπηρεσίας που αγοράζετε από τον 
πωλητή, των υποχρεώσεών σας ως αποδέκτη της Υπηρεσίας, καθώς 
και των ορίων και των περιορισμών της εν λόγω Υπηρεσίας. Κατά 
συνέπεια, κάθε αναφορά στον «Πελάτη» στην παρούσα Περιγραφή 
Υπηρεσιών και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υπηρεσιών Dell θα 
πρέπει να εκλαμβάνεται, στο πλαίσιο αυτό, ως αναφορά σε εσάς, ενώ 
οποιαδήποτε αναφορά στην Dell θα πρέπει να εκλαμβάνεται μόνο ως 
αναφορά στην Dell ως πάροχο υπηρεσιών που παρέχει την 
Υπηρεσία για λογαριασμό του πωλητή. Δεν θα έχετε άμεση 
συμβατική σχέση με την Dell όσον αφορά στην Υπηρεσία που 
περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Προς αποφυγή αμφιβολιών, 
αναφέρεται ότι οποιοσδήποτε όρος πληρωμής ή άλλος συμβατικός 
όρος, ο οποίος από τη φύση του αφορά αποκλειστικά στην άμεση 
σχέση μεταξύ αγοραστή και πωλητή, δεν θα ισχύει για εσάς και θα 
ισχύει όπως έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και τον πωλητή. 

* Εάν οι Πελάτες θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τοπικό τους ιστότοπο www.dell.com δεν έχουν παρά να επισκεφτούν τον 
ιστότοπο www.dell.com από υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ στην περιοχή τους ή επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες 
που παρατίθενται στην ενότητα Choose a Region/Country (Επιλογή περιοχής/χώρας) στην ιστοσελίδα της Dell 
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen. 

http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.com/RTS
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
http://www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
http://www.dell.co.uk/terms
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen
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Παρά τα όσα αναφέρονται σε αυτές τις κύριες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση ασυμβίβαστης 
σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων που αναφέρονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών και των διατάξεων της 
ισχύουσας κύριας σύμβασης παροχής υπηρεσιών που ισχύει για τον Πελάτη, ο Πελάτης διά του παρόντος 
συμφωνεί ότι προτεραιότητα θα έχουν οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών, οι 
οποίες συμφωνήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο από τις διατάξεις της ισχύουσας κύριας σύμβασης. Στον βαθμό 
κατά τον οποίο οποιοιδήποτε όροι της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών έρχονται σε σύγκρουση με 
οποιουσδήποτε όρους της Σύμβασης, θα υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών, αλλά μόνο 
στον βαθμό της συγκεκριμένης σύγκρουσης, ενώ οι ως άνω όροι δεν θα ερμηνεύονται ούτε θα θεωρούνται ότι 
αντικαθιστούν τυχόν άλλους όρους της Σύμβασης, οι οποίοι δεν έρχονται σε ρητή αντίθεση με την παρούσα 
Περιγραφή Υπηρεσίας. 
 
Επιπλέον, ο Πελάτης συμφωνεί ότι με την ανανέωση, τροποποίηση, επέκταση ή συνέχιση της χρήσης της 
Υπηρεσίας πέραν της αρχικής περιόδου ισχύος, η Υπηρεσία θα υπόκειται στην εκάστοτε ισχύουσα Περιγραφή 
Υπηρεσιών, η οποία είναι διαθέσιμη προς έλεγχο στη διεύθυνση www.dell.com/servicedescriptions/global.  
 
Με την υποβολή της παραγγελίας σας για τις Υπηρεσίες, τη λήψη των Υπηρεσιών, τη χρήση των Υπηρεσιών ή του 
σχετικού λογισμικού ή κάνοντας κλικ ή επιλέγοντας το κουμπί ή το πλαίσιο «Συμφωνώ» ή παρόμοιο στοιχείο στον 
ιστότοπο Dell.com, μαζί με την αγορά σας ή εντός λογισμικού Dell ή διασύνδεσης στο διαδίκτυο, συμφωνείτε ότι 
δεσμεύεστε από την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών και τις συμφωνίες που ενσωματώνονται διά παραπομπής 
στην παρούσα. Εάν υπογράφετε την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών για λογαριασμό εταιρείας ή άλλου νομικού 
προσώπου, δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύσετε το εν λόγω νομικό πρόσωπο στην παρούσα 
Περιγραφή Υπηρεσιών, οπότε και οι αναφορές σε β' πληθυντικό πρόσωπο ή ο όρος «Πελάτης» θα αναφέρονται 
στο εν λόγω νομικό πρόσωπο. Επιπλέον της λήψης της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών, ενδέχεται να απαιτηθεί 
επίσης από Πελάτες συγκεκριμένων χωρών να υπογράψουν Έντυπο Παραγγελίας. 
 

© 2021 Dell Technologies. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να 
χρησιμοποιούνται εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ως αναφορά είτε στα νομικά πρόσωπα που 
διατηρούν αξιώσεις για τα σήματα και τις ονομασίες είτε στα προϊόντα των εν λόγω νομικών προσώπων. Επίσης, 
μπορεί να διατεθεί έντυπο αντίγραφο των όρων και των προϋποθέσεων πωλήσεων της Dell κατόπιν σχετικού 
αιτήματος. 

Τα εμπορικά σήματα της Microsoft, π.χ. «Azure, Intune, Microsoft, Windows», είναι εμπορικά σήματα του ομίλου 
εταιρειών Microsoft. 

  

http://www.dell.com/servicedescriptions/global
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Προσάρτημα 1 

Υπηρεσίες Δημιουργίας Ειδώλου στο πλαίσιο Υπηρεσιών 
Διαμόρφωσης 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Λογισμικού στο πλαίσιο Υπηρεσιών Δημιουργίας Ειδώλου (ή «Υπηρεσία (Υπηρεσίες) 
Διαμόρφωσης Ειδώλου») προσφέρουν στον Πελάτη έναν εξυπηρετικό και αποτελεσματικό τρόπο εξατομίκευσης 
ενός συνόλου συσχετισμένων εφαρμογών και ρυθμίσεων λογισμικού στο λειτουργικό του σύστημα («Είδωλο») σε 
συνδυασμό με την αγορά καινούριων Υποστηριζόμενων Συστημάτων Dell. Στο πλαίσιο των διεργασιών των 
Υπηρεσιών Διαμόρφωσης της Dell γίνεται επικύρωση και δοκιμή του Ειδώλου του Πελάτη για εγκατάσταση στα 
εργοστάσια της Dell και η φόρτωση του Ειδώλου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εργοστασιακών διεργασιών 
καθιστώντας εφικτή την εφαρμογή του Ειδώλου του Πελάτη στα Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell του Πελάτη κατά 
την κατασκευή τους. 
 

Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 
Η διαδικασία για κάθε Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Ειδώλου 
αποτελείται από τα εξής στάδια: 

 

Έναρξη Έργου 

• Ο υπεύθυνος έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ή ο αντιπρόσωπος Πωλήσεων της Dell συνεργάζεται 
με τον Πελάτη για την τεκμηρίωση και την καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων του Πελάτη στο Έντυπο 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Ο Πελάτης επικυρώνει την ακρίβεια του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών και επαληθεύει τις απαιτήσεις, 
εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. 

• Ο Πελάτης αναθεωρεί, εγκρίνει και επιστρέφει στην Dell το Έντυπο Συμμόρφωσης Εξαγωγής 
πιστοποιώντας ότι το Είδωλο που υποβλήθηκε από τον Πελάτη μπορεί να εξαχθεί από την Dell από τη 
χώρα όπου αυτό υποβλήθηκε στην Dell. Το Πιστοποιητικό Εξαγωγής απαιτείται κατά την αρχική δημιουργία 
του Έργου Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• Ο Πελάτης παρέχει το Είδωλο στην Dell. Το Είδωλο μπορεί να υποβληθεί στην Dell μέσω της Εφαρμογής 
Μεταφοράς Αρχείων της Dell (FTA), της Dell Image Assist ή ταχυδρομικά σε μέσα DVD/USB 
ή σκληρό δίσκο. 

• Εφόσον ο Πελάτης χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article, συμφωνεί ότι θα ανασκοπήσει τη 
διαμόρφωση σε 2 εργάσιμες ημέρες. Θα του παρασχεθούν στοιχεία ασφαλούς σύνδεσης Πελάτη που θα 
πάψουν να ισχύουν στο τέλος της δεύτερης ημέρας στις 11.59 μ.μ., τοπική ώρα Πελάτη. 

 

Ανάπτυξη Έργου 

• Κατά περίπτωση, ο μηχανικός των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης αναπτύσσει το Έργο Υπηρεσιών 
Διαμόρφωσης ώστε να είναι εφικτή η εργοστασιακή φόρτωση του Ειδώλου του Πελάτη και η ρύθμιση τυχόν 
προσαρμογών που θα ζητήσει ο Πελάτης. 

• Το Είδωλο επικυρώνεται και υποβάλλεται σε δοκιμές στο πλαίσιο των διαδικασιών κατασκευής της Dell, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η φόρτωση του Ειδώλου του Πελάτη θα γίνει με τον κατάλληλο τρόπο κατά το 
αρχικό στάδιο κατασκευής των συστημάτων. 

Ολοκλήρωση Έργου 

• Μέσω των διαδικασιών κατασκευής στο εργοστάσιο διασφαλίζεται ότι το Είδωλο του Πελάτη θα 
αναπαραχθεί όπως υποβλήθηκε στην Dell. Εάν ο Πελάτης αγοράσει υπηρεσία προσαρμοσμένης 
δημιουργίας ειδώλου, συνιστάται ανεπιφύλακτα να παραγγείλει Μονάδα Ανασκόπησης Πελάτη για να 
πραγματοποιήσει τον σχετικό έλεγχο ή να συνδεθεί μέσω της υπηρεσίας Online First Article της Dell και να 
επιβεβαιώσει ότι το Είδωλο ελέγχθηκε πλήρως και επικυρώθηκε στο περιβάλλον του Πελάτη πριν από την 
προώθησή του για μαζικές παραγγελίες.  

• Το Έργο είναι έτοιμο για μαζικές παραγγελίες.  
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Ευθύνες Πελάτη. Πριν από την υποβολή κάθε Ειδώλου στην Dell, ο Πελάτης: 

• θα φροντίσει να διατηρήσει αντίγραφο του εν λόγω Ειδώλου. Η DELL ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ 

ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΩΛΟ 

Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΛΙΚΟΥ. 

• θα δημιουργήσει, θα υποβάλει σε δοκιμές και θα επαληθεύσει ότι το Είδωλο λειτουργεί σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Πελάτη στις υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού που θα αγοραστούν. 

• Κατά περίπτωση, το Είδωλο πρέπει να περιέχει όλα τα προγράμματα οδήγησης που απαιτούνται για την 

υποστήριξη του υλικού που τεκμηριώνεται στο Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. Για τα Δυναμικά Είδωλα 

που παρέχονται με το εργαλείο Dell Image Assist ή τις προσαρμοσμένες υλοποιήσεις ακολουθίας εργασιών 

για εκκίνηση στην εργοστασιακή δημιουργία ειδώλου δεν θα απαιτείται πλήρης υποστήριξη προγραμμάτων 

οδήγησης. 

• θα επαληθεύσει ότι το Είδωλο δεν περιέχει Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες. 

• θα συμπληρώσει, κατά περίπτωση, το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών, θα επικυρώσει την ορθότητά του 

και θα επαληθεύσει τις απαιτήσεις, εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. 

• θα ενημερώσει την Dell εάν θέλει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article της Dell για να 
εγκρίνει τη διαμόρφωση. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η διαδικασία ανασκόπησης της διαμόρφωσης θα διαρκεί 
2 εργάσιμες ημέρες. Τα στοιχεία σύνδεσης του Πελάτη θα λήγουν τη δεύτερη ημέρα στις 11.59 μ.μ., τοπική 
ώρα Πελάτη. κατά την αρχική ανάπτυξη του Έργου Υπηρεσιών Διαμόρφωσης, θα συμπληρώσει το 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εξαγωγής Ειδώλων, βεβαιώνοντας ότι η Dell δύναται να εξαγάγει το Είδωλο 
εκτός της χώρας στην οποία ο Πελάτης υπέβαλε το Είδωλο στην Dell. 

• θα παράσχει το κλειδί προϊόντος για το λειτουργικό σύστημα, εάν το λειτουργικό σύστημα δεν έχει 

κατασκευαστεί από την Dell. 

• θα διασφαλίσει, κατά περίπτωση, ότι οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Ειδώλου καλύπτουν τις απαιτήσεις του, 

παραγγέλνοντας ή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Online First Article της Dell για να ελέγξει τη 

διαμόρφωση.  

• θα εγκρίνει το Είδωλο. 

 
Απαιτήσεις Υπηρεσίας:  

• Τα Είδωλα πρέπει να παρέχονται σε μορφή αρχείου Windows Imaging (WIM) που έχει δημιουργηθεί 

χρησιμοποιώντας τα σετ εργαλείων Dell Image Assist ή Microsoft. Για πληροφορίες σχετικά με τη 

δυνατότητα χρήσης άλλων εργαλείων δημιουργίας ειδώλου, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο έργου των 

Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. Η επιλογή και η αδειοδότηση του εργαλείου δημιουργίας ειδώλου αποτελούν 

ευθύνη του Πελάτη. 

• Οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Ειδώλου διατίθενται για Είδωλα που έχουν δημιουργηθεί με χρήση δημοφιλών 

λειτουργικών συστημάτων (π.χ. επιλεγμένων λειτουργικών συστημάτων Microsoft Windows που δεν 

προορίζονται για καταναλωτές και συγκεκριμένων παραλλαγών Linux). Για πληροφορίες σχετικά με τη 

δυνατότητα χρήσης άλλων λειτουργικών συστημάτων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο έργου των 

Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• Το Είδωλο πρέπει να επικυρωθεί σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού για τις διαμορφώσεις που θα 

αγοραστούν. Εάν ο Πελάτης δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη υποστηριζόμενη πλατφόρμα υλικού/διαμόρφωση, 

πρέπει να αγοράσει σύστημα ανάπτυξης που θα χρησιμοποιήσει κατά τη δόμηση και τη δοκιμή του 

Ειδώλου. 
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Οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Ειδώλου δεν περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Παροχή ή αδειοδότηση τυχόν λογισμικού, λειτουργικού συστήματος ή λοιπών στοιχείων τρίτων 

κατασκευαστών που περιέχονται στο Είδωλο 

• Φυσική εγκατάσταση υλικού ή λογισμικού που δεν σχετίζεται με την Υπηρεσία Διαμόρφωσης Ειδώλου. 

• Δημιουργία Ειδώλου. 

• Αντιμετώπιση προβλημάτων ή τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία Ειδώλων. 

• Πραγματοποίηση δοκιμών σε εφαρμογές ή υλικό συγκεκριμένου πελάτη για τον προσδιορισμό της 

συμβατότητας των στοιχείων αυτών με το Είδωλο. 

• Οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων αναφέρονται ρητά στο παρόν Προσάρτημα Υπηρεσιών. 

 
Προαιρετικές Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Ειδώλου  

Μέσα CD/DVD/USB για Επαναφορά Ειδώλου. Η Υπηρεσία Διαμόρφωσης Ειδώλου προσφέρει στον Πελάτη έναν 
πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο να αποκτήσει αντίγραφο του τελικού Ειδώλου του Πελάτη που εγκαθίσταται 
επί του παρόντος σε καινούρια Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει την παρούσα 
Υπηρεσία μόνο σε συνδυασμό με Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Υπηρεσίες Διαμόρφωσης 
Ειδώλου. Τα μέσα CD/DVD/USB για Επαναφορά Ειδώλου δίνουν στους Πελάτες τη δυνατότητα επαναφοράς ενός 
Υποστηριζόμενου Συστήματος Dell στην αρχική κατάσταση που βρισκόταν κατά την παράδοσή του στον χώρο του 
εκάστοτε Πελάτη. Τα Μέσα Επαναφοράς Ειδώλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαναφορά ειδώλων μόνο 
σε Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell σε συνδυασμό με τα οποία η Dell παρείχε Υπηρεσία Διαμόρφωσης Ειδώλου. 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΛΟΥΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 
Ή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ DELL, ΟΥΤΕ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΕΙΔΩΛΟ, ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΙΝΕ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ. Τα μέσα CD/DVD/USB επαναφοράς Ειδώλου ενδέχεται να μην διατίθενται για όλα τα λειτουργικά 
συστήματα (π.χ. Linux). Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα μέσων επαναφοράς Ειδώλου, επικοινωνήστε 
με τον υπεύθυνο έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 
 
Επαναφορά Συστήματος Dell 
 
Η εν λόγω προαιρετική Υπηρεσία Διαμόρφωσης Ειδώλου σάς δίνει τη δυνατότητα αναδόμησης ενός συστήματος 
από κάποιο κρυφό διαμέρισμα στον σκληρό δίσκο όταν η Dell φορτώσει στο εργοστάσιο ένα προσαρμοσμένο 
είδωλο. Με την Υπηρεσία αυτή γίνεται επαναφορά ειδώλων μόνο σε ορισμένα συστήματα προγράμματος-πελάτη 
της Dell (Dell Precision, Dell OptiPlex και Dell Latitude) από ένα αποθηκευμένο είδωλο μέσα σε κάποιο κρυφό 
διαμέρισμα στον τοπικό σκληρό δίσκο του υπολογιστή. 
 
Το μενού και οι οθόνες για την Επαναφορά Συστήματος Dell εμφανίζονται μόνο στα Αγγλικά. Ο Πελάτης μπορεί να 
αγοράσει την Υπηρεσία μόνο σε συνδυασμό με Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Υπηρεσία 
Διαμόρφωσης Ειδώλου. Η εν λόγω Υπηρεσία Διαμόρφωσης Ειδώλου περιορίζεται στις προδιαγραφές του Ειδώλου 
και δεν θα γίνεται επαναφορά τυχόν δεδομένων ή λειτουργιών που δεν περιλαμβάνονταν συγκεκριμένα στο είδωλο 
κατά την κατασκευή, π.χ. των δεδομένων των χρηστών, του διαμερίσματος βοηθητικών εφαρμογών της Dell ή όσων 
άλλων αλλαγών ή τροποποιήσεων έγιναν στο Είδωλο μετά την παράδοση του συστήματος στον Πελάτη. Σε 
περίπτωση αλλοίωσης του κρυφού διαμερίσματος, αποτυχίας ή αντικατάστασης του σκληρού δίσκου, θα απαιτηθεί 
κάποια άλλη λύση επαναφοράς. Η Επαναφορά Συστήματος Dell λειτουργεί με είδωλα των Microsoft Windows. Εάν 
οι ανάγκες σας είναι πιο συγκεκριμένες, απευθυνθείτε στον δικό σας υπεύθυνο έργου Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 
 
Άλλες Υπηρεσίες Δημιουργίας Ειδώλου της Dell 
Για πληροφορίες όσον αφορά άλλες Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Ειδώλου της Dell (π.χ. Dell Image Assist, Microsoft® 
Configuration Manager, Microsoft® Deployment Toolkit, VMware Workspace ONE®), επικοινωνήστε με τον 
υπεύθυνο των υπηρεσιών Configuration Services. 
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Προσάρτημα 2 

Υπηρεσία Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα στο πλαίσιο Υπηρεσιών 
Διαμόρφωσης 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Η υπηρεσία σήμανσης πόρων με ετικέτα στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης («Υπηρεσία(ες) Σήμανσης Πόρων 
με Ετικέτα») προσφέρει στον Πελάτη έναν πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο τοποθέτησης ετικετών πόρων που 
παρέχονται από τον Πελάτη ή δημιουργούνται από την Dell σε καινούρια Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell κατά την 
κατασκευή των συστημάτων αυτών, αλλά και δυνατότητες σήμανσης της εξωτερικής πλευράς πλαισίων 
συστημάτων/πλατφορμών με ετικέτα (όπως κιβώτια και παλέτες μεταφοράς). Μετά από αίτημα του Πελάτη, 
η παρούσα Υπηρεσία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη δυνατότητα προγραμματισμού της μνήμης CMOS του 
συστήματος, ώστε στη διάρκεια της κατασκευής του συστήματος του Πελάτη να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό 
δεδομένα ετικετών πόρων. 
 
Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 
Η διαδικασία για κάθε Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Υπηρεσίες Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα 
αποτελείται από τα εξής στάδια: 

 
Έναρξη Έργου 

• Κατά περίπτωση, ο υπεύθυνος έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ή ο αντιπρόσωπος Πωλήσεων της 

Dell συνεργάζεται με τον Πελάτη για την τεκμηρίωση και την καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων του 

Πελάτη στο Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Η θέση της ετικέτας πόρου στο σύστημα ή/και στην περιφερειακή συσκευή, όπως και τα απαιτούμενα πεδία 

δεδομένων, καθορίζονται στο Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

➢ Η θέση/Το σημείο τοποθέτησης της ετικέτας πόρου διαφέρει ανάλογα με την πλατφόρμα υλικού 

και τον τύπο της ετικέτας πόρου. Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές τοποθέτησης 

ετικέτας πόρου για Υποστηριζόμενα Συστήματα, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο 

Πωλήσεων της Dell ή με τον υπεύθυνο έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• Ο Πελάτης επικυρώνει, κατά περίπτωση, την ακρίβεια του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών και 

επαληθεύει τις απαιτήσεις, εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. 

• Εάν απαιτείται, ο Πελάτης παρέχει στην Dell Προϊόντα Τρίτων Κατασκευαστών (δηλαδή ετικέτες πόρων) 

που έχει σε παρακαταθήκη. 

Ανάπτυξη Έργου 

• Κατά περίπτωση, ο μηχανικός Υπηρεσιών Διαμόρφωσης αναπτύσσει την ετικέτα πόρου ή προβαίνει στην 

προσαρμογή της μνήμης CMOS, σύμφωνα με το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Η Υπηρεσία Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης υποβάλλεται σε δοκιμές 

κατά τις διαδικασίες κατασκευής. 

Ολοκλήρωση Έργου 

• Ο Πελάτης συνιστάται να παραγγείλει Μονάδα Ανασκόπησης Πελάτη, για να επικυρώσει και να ελέγξει 

εάν οι Υπηρεσίες Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του. 

• Το Έργο είναι έτοιμο για μαζικές παραγγελίες. 
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Ευθύνες Πελάτη. Ο Πελάτης: 

• θα παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση ετικέτας πόρου, 

συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του εύρους πόρων Πελάτη, εάν η ετικέτα πόρου πρόκειται να 

δημιουργηθεί από την Dell. 

• θα συμπληρώσει, θα επαληθεύσει ως προς την ακρίβειά του, θα εγκρίνει και θα υποβάλει, κατά περίπτωση, 

το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• θα διασφαλίσει, κατά περίπτωση, ότι το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνει τη θέση της 

ετικέτας πόρου, καθώς και τα απαιτούμενα πεδία δεδομένων. 

• θα παράσχει, κατά περίπτωση, κάθε εύλογη βοήθεια που θα ζητήσει η Dell για τη λήψη οποιασδήποτε 

άδειας εξαγωγής απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παραγγείλει Μονάδα Ανασκόπησης Πελάτη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

οι Υπηρεσίες Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. 

• θα συμμετάσχει στον εφοδιασμό της Dell, κατά περίπτωση, για να παράσχει στην Dell επαρκείς ποσότητες 

Προϊόντων Τρίτων Κατασκευαστών (ιδιοκτησίας του Πελάτη) σε παρακαταθήκη, ώστε να μπορέσει η Dell 

να διεκπεραιώσει τις παραγγελίες για Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell. 

 

Απαιτήσεις της Υπηρεσίας Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα στο πλαίσιο Υπηρεσιών 
Διαμόρφωσης:  

• Οι ετικέτες πόρων που δημιουργεί η Dell τυπώνονται με μαύρο μελάνι. Δεν διατίθεται έγχρωμη εκτύπωση. 

Διατίθενται οι εξής ετικέτες πόρων που δημιουργεί η Dell: 

Βόρεια και Νότια Αμερική: 
1. Ετικέτες μεγάλου μεγέθους 5" x 5" σε ματ λευκό χαρτί, οι οποίες προορίζονται για τοποθέτηση στην 

εξωτερική πλευρά του κουτιού του συστήματος. 

2. Ετικέτες μεσαίου μεγέθους 1,5" x 3" σε ματ ασημί πολυεστέρα, οι οποίες προορίζονται για τοποθέτηση σε 

συστήματα ή περιφερειακά. 

3. Ετικέτες μικρού μεγέθους 1" x 2" σε γυαλιστερό λευκό πολυεστέρα, οι οποίες προορίζονται για τοποθέτηση 

σε συστήματα ή περιφερειακά. 

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (EMEA): 
1. Ετικέτες μεγάλου μεγέθους 127 mm x 80 mm σε ματ λευκό χαρτί, οι οποίες προορίζονται για τοποθέτηση 

στην εξωτερική πλευρά του κουτιού του συστήματος. 

2. Ετικέτες μεσαίου μεγέθους 70 mm x 38 mm σε ματ ασημί πολυεστέρα, οι οποίες προορίζονται για 

τοποθέτηση σε συστήματα ή περιφερειακά. 

3. Ετικέτες μικρού μεγέθους 50 mm x 25 mm σε γυαλιστερή λευκή ετικέτα από πολυεστέρα, οι οποίες 

προορίζονται για τοποθέτηση σε συστήματα ή περιφερειακά. 

Ασία, Χώρες Ειρηνικού Ωκεανού, Ιαπωνία (APJ): 
1. Ετικέτες μεγάλου μεγέθους 3" x 5" σε γυαλιστερή λευκή ετικέτα από πολυεστέρα, οι οποίες προορίζονται 

για τοποθέτηση στην εξωτερική πλευρά του κουτιού του συστήματος. 

2. Ετικέτες μεσαίου μεγέθους 1,5" x 2" και προσαρμοσμένες ετικέτες 2" x 3", σε γυαλιστερή λευκή ετικέτα από 

πολυεστέρα, οι οποίες προορίζονται για τοποθέτηση σε συστήματα ή περιφερειακά. 

3. Ετικέτες μικρού μεγέθους 1" x 2" σε γυαλιστερή λευκή ετικέτα από πολυεστέρα, οι οποίες προορίζονται 

για τοποθέτηση σε συστήματα ή περιφερειακά. 
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Κίνα: 
1. Ετικέτες μεγάλου μεγέθους 76,2 mm x 50,0 mm σε γυαλιστερή λευκή ετικέτα από πολυεστέρα, οι οποίες 

προορίζονται για τοποθέτηση στην εξωτερική πλευρά του κουτιού του συστήματος. 

2. Ετικέτες μεσαίου μεγέθους 76,2 mm x 38,1 mm σε γυαλιστερή λευκή ετικέτα από πολυεστέρα, οι οποίες 

προορίζονται για τοποθέτηση σε συστήματα ή περιφερειακά. 

3. Ετικέτες μικρού μεγέθους 50,8 mm x 25,4 mm σε γυαλιστερή λευκή ετικέτα από πολυεστέρα, οι οποίες 

προορίζονται για τοποθέτηση σε συστήματα ή περιφερειακά. 

 

• Οι (σε παρακαταθήκη) ετικέτες πόρων που παρέχονται από τον Πελάτη πρέπει να είναι προτυπωμένες, 

να διαθέτουν διάτρηση ώστε κάθε ετικέτα να μπορεί να κοπεί ξεχωριστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές 

(π.χ. EMEA και APJ) πρέπει να περιλαμβάνουν γραμμωτό κώδικα. Για πληροφορίες σχετικά με τις 

απαιτήσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας όσον αφορά στις ετικέτες πόρων οι 

οποίες παρέχονται από τον Πελάτη, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

Οι Υπηρεσίες Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα δεν περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Παροχή ή αδειοδότηση εφαρμογών λογισμικού τρίτων κατασκευαστών. 

• Φυσική εγκατάσταση υλικού ή λογισμικού που δεν σχετίζεται με την Υπηρεσία Σήμανσης Πόρων με Ετικέτα. 

• Εκτύπωση ετικετών πόρων σε υλικό ετικέτας που παρέχει ο Πελάτης. 

• Οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων επισημαίνονται συγκεκριμένα στο παρόν Προσάρτημα 

Υπηρεσιών. 
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Προσάρτημα 3 

Υπηρεσίες Δημιουργίας Αναφορών Πόρων στο πλαίσιο Υπηρεσιών 
Διαμόρφωσης 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Οι Υπηρεσίες Δημιουργίας Αναφορών Πόρων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης («Υπηρεσία(ες) Δημιουργίας 
Αναφορών Πόρων») προσφέρουν στον Πελάτη μια πρακτική και αποτελεσματική μέθοδο λήψης περιοδικών 
αναφορών που περιέχουν λεπτομερή στοιχεία για συστήματα και παραγγελίες. Οι αναφορές παρέχονται στον 
Πελάτη όσο συχνά επιλέξει ο ίδιος (καθημερινά, εβδομαδιαίως ή μηνιαίως) είτε ως αρχείο κειμένου που είναι 
διαχωρισμένο με κόμματα είτε ως υπολογιστικό φύλλο του Microsoft® Excel. 
 
Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 
Η διαδικασία για κάθε Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Υπηρεσίες Δημιουργίας Αναφορών 
Πόρων αποτελείται από τα εξής στάδια: 

 
Έναρξη Έργου 

• Ο υπεύθυνος έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ή ο αντιπρόσωπος Πωλήσεων της Dell συνεργάζεται 

με τον Πελάτη για την τεκμηρίωση και την καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων του Πελάτη στο Έντυπο 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Ο Πελάτης επικυρώνει την ακρίβεια του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών και επαληθεύει τις απαιτήσεις, 

εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. 

Ανάπτυξη Έργου 

• Ο μηχανικός των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης αναπτύσσει την αναφορά σύμφωνα με το Έντυπο Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Ολοκλήρωση Έργου 

• Το Έργο είναι έτοιμο για μαζικές παραγγελίες. 

Ευθύνες Πελάτη. Ο Πελάτης: 

• θα παράσχει διεύθυνση email στην οποία θα αποστέλλονται οι αναφορές. 

• θα συμπληρώσει, θα επαληθεύσει ως προς την ακρίβειά του, θα εγκρίνει και θα υποβάλει, κατά περίπτωση, 

το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• θα παράσχει, κατά περίπτωση, κάθε εύλογη βοήθεια που θα ζητήσει η Dell για την απόκτηση οποιασδήποτε 

άδειας εξαγωγής απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών. 

• θα διασφαλίσει ότι η Υπηρεσία Δημιουργίας Αναφορών Πόρων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Πελάτη. 

Απαιτήσεις Υπηρεσίας:  

• Ο Πελάτης θα λαμβάνει κενές αναφορές πόρων (ή δεν θα λαμβάνει καμία αναφορά), αν δεν έχει παραγγείλει 

συστήματα κατά την περίοδο δημιουργίας αναφορών. 

• Δεν διατίθενται για όλα τα συστήματα ή τα περιφερειακά όλα τα πεδία ημερομηνιών για αναφορές. Για 

πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα και διαθέσιμα πεδία αναφορών ανά τύπο συστήματος 

ή περιφερειακού, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 
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Οι Υπηρεσίες Δημιουργίας Αναφορών Πόρων δεν περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Παροχή ή αδειοδότηση εφαρμογών λογισμικού τρίτων κατασκευαστών. 

• Φυσική εγκατάσταση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού. 

• Εκτύπωση ετικετών πόρων ή οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων επισημαίνονται συγκεκριμένα 

στο παρόν Προσάρτημα Υπηρεσιών. 
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Προσάρτημα 4 

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Υπηρεσία Διαμόρφωσης Υλικού 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Υλικού προσφέρουν στον Πελάτη έναν πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο 
εγκατάστασης ορισμένων τύπων μη τυπικού υλικού («Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης») σε Υποστηριζόμενα 
Συστήματα Dell κατά τη διαδικασία κατασκευής καινούριων Υποστηριζόμενων Συστημάτων Dell («Υπηρεσία(ες) 
Διαμόρφωσης Υλικού»). Η παρούσα Υπηρεσία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει Υπηρεσίες Αντικατάστασης 
Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης*, με τις οποίες ο Πελάτης μπορεί να λαμβάνει ανταλλακτικά 
Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης τα οποία προμηθεύεται και εγκαθιστά η Dell στα Υποστηριζόμενα 
Συστήματα Dell του Πελάτη κατά το αρχικό στάδιο της κατασκευής των συστημάτων αυτών. 
 
*Η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης διαφέρει ανάλογα με 
τη γεωγραφική περιοχή. Για πληροφορίες σχετικά με τοπικούς περιορισμούς/παραλλαγές, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο 
έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

 
Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 
Η διαδικασία για κάθε Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Υλικού 
αποτελείται από τα εξής στάδια: 
 

Έναρξη Έργου 

• Ο υπεύθυνος έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ή ο αντιπρόσωπος Πωλήσεων της Dell επικοινωνεί με 

τον Πελάτη για την τεκμηρίωση και την καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων του Πελάτη στο Έντυπο 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Ο Πελάτης επικυρώνει την ακρίβεια του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών και επαληθεύει τις απαιτήσεις, 

εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. 

• Εφόσον ο Πελάτης χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article, συμφωνεί ότι θα ανασκοπήσει τη 

διαμόρφωση σε 2 εργάσιμες ημέρες. Θα του παρασχεθούν στοιχεία ασφαλούς σύνδεσης Πελάτη που θα 

πάψουν να ισχύουν στο τέλος της δεύτερης ημέρας στις 11.59 μ.μ., τοπική ώρα Πελάτη. 

• Η Dell προμηθεύεται Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ή μπορεί να λαμβάνει τα εν λόγω στοιχεία από 

τον Πελάτη. 

• Ο υπεύθυνος έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης συνεργάζεται με εσωτερικές ομάδες της Dell ή με τον 

Πελάτη, ώστε να προσδιοριστεί η διαδικασία απογραφής των Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• Ο Πελάτης παρέχει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις κανονιστικής πιστοποίησης για Εξαρτήματα Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης (π.χ. ο Πελάτης λαμβάνει κανονιστική πιστοποίηση από τον προμηθευτή που παρέχει τα 

Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης και προωθεί την εν λόγω πιστοποίηση στην Dell). 

Ανάπτυξη Έργου 

• Η Dell πραγματοποιεί δοκιμή κατασκευής, για να επιβεβαιώσει τις οδηγίες και τις δέσμες ενεργειών ώστε 

να καταστεί εφικτή η εργοστασιακή ενοποίηση των Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης, καθώς και για 

να βεβαιωθεί ότι η εκτέλεση οποιωνδήποτε σχετικών προγραμμάτων οδήγησης γίνεται σύμφωνα με το 

Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Ολοκλήρωση Έργου 

• Ο Πελάτης συνιστάται να παραγγείλει Μονάδα Ανασκόπησης Πελάτη, για πραγματοποιήσει τον σχετικό 

έλεγχο, ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article της Dell, για να ελέγξει και να εγκρίνει τη 

διαμόρφωση.  
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• Ο Πελάτης απαιτείται να επιβεβαιώσει ότι τα Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης λειτουργούν όπως 

απαιτείται. Η DELL ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. 

• Το Έργο είναι έτοιμο για μαζικές παραγγελίες. 

Ευθύνες Πελάτη. Ο Πελάτης: 

• θα παράσχει στην Dell επαρκείς ποσότητες Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης (και σχετικές άδειες 

χρήσης λογισμικού, κατά περίπτωση) πριν την έναρξη του Έργου Υπηρεσιών Διαμόρφωσης, καθώς και 

οποιαδήποτε προγράμματα οδήγησης απαιτούνται για την κατάλληλη λειτουργία των Εξαρτημάτων 

Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• θα πιστοποιήσει ότι τα Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που παρέχει δεν περιέχουν Προσωπικά 

Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες και ότι πληρούν οποιαδήποτε κατά τόπους ισχύουσα κανονιστική 

απαίτηση/πιστοποίηση. 

• θα συμπληρώσει, θα επαληθεύσει ως προς την ακρίβειά του, θα εγκρίνει και θα υποβάλει το Έντυπο 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• θα συμπληρώσει, κατά περίπτωση, το Έντυπο Συμμόρφωσης Εξαγωγής, πιστοποιώντας ότι η Dell δύναται 

να εξαγάγει οποιαδήποτε Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης εκτός της χώρας στην οποία αυτά 

παρασχέθηκαν στην Dell. 

• θα παράσχει κάθε εύλογη βοήθεια που θα ζητήσει η Dell για τη λήψη οποιασδήποτε άδειας εξαγωγής 

απαιτείται για την εκτέλεση των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• θα δημιουργήσει, θα υποβάλει σε δοκιμές και θα επαληθεύσει ότι τα Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 

λειτουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη στη διαμόρφωση για το Υποστηριζόμενο Σύστημα Dell 

που θα αγοραστεί. Η DELL ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

• για Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που προμηθεύει ο Πελάτης (σε παρακαταθήκη), σε όλη τη 

διάρκεια του έργου θα συνεισφέρει μαζί με την Dell στην προσπάθεια διατήρησης επαρκών αποθεμάτων 

Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που πρέπει να παρέχονται στην Dell για να μπορεί να 

διεκπεραιώσει τις νέες παραγγελίες του Πελάτη για Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell. Για Εξαρτήματα 

Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που προμηθεύει η Dell, σε όλη τη διάρκεια του έργου θα συνεισφέρει μαζί με την 

Dell παρέχοντας τριμηνιαίες και ετήσιες προβλέψεις μονάδων για τη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων για 

τις νέες παραγγελίες Πελάτη για Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell και τις απαιτήσεις του Πελάτη για 

αντικατάσταση Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης με βάση τις Υπηρεσίες Αντικατάστασης 

Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παραγγείλει Μονάδα Ανασκόπησης Πελάτη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

οι Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Υλικού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Πελάτη. 

• θα επαληθεύσει ότι η ενοποίηση των Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης συμμορφώνεται με την κατά 

τόπους ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις. Για πληροφορίες σχετικά με πιθανούς 

περιορισμούς, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

Η Υπηρεσία Διαμόρφωσης Υλικού δεν περιλαμβάνει τα εξής: 

• Προσαρμογή ή διαμόρφωση Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που παρέχει ο Πελάτης 

ή προμηθεύεται η Dell για λογαριασμό του Πελάτη. 

• Εργασίες που αφορούν στη λειτουργικότητα (π.χ. απόδοση ή/και συμβατότητα) οποιασδήποτε 

διαμόρφωσης Υπηρεσιών Διαμόρφωσης πέραν της επιβεβαίωσης του ότι τα Εξαρτήματα Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Δημιουργία προγραμμάτων οδήγησης υλικού. 

• Αντιμετώπιση προβλημάτων ή τεχνική υποστήριξη ειδικά για Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 
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• Αναθεώρηση ή πραγματοποίηση τεχνικών αλλαγών στο Υποστηριζόμενο Σύστημα Dell, ώστε να είναι 

δυνατή η εγκατάσταση Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης στο εν λόγω σύστημα. 

• Πραγματοποίηση δοκιμών σε Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης για τον προσδιορισμό της 

συμβατότητάς τους με τη διαμόρφωση ή το Είδωλο του Πελάτη. 

• Οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων επισημαίνονται συγκεκριμένα στο παρόν Προσάρτημα 

Υπηρεσιών. 

Υπηρεσίες και Υποστήριξη Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο 
Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 

➢ Οι Υπηρεσίες Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης έχουν σχεδιαστεί έτσι 

ώστε η αποστολή ανταλλακτικών Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης στους Πελάτες να γίνεται την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα συνήθως είναι διαθέσιμη αν ο Πελάτης δώσει τηλεφωνικά την παραγγελία αντικατάστασης 

ως τις 4 μ.μ. με βάση τη δική του ζώνη ώρας. Αν η παραγγελία δοθεί μετά τις 4 μ.μ. με βάση τη ζώνη ώρας 

του Πελάτη, τα ανταλλακτικά Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης θα σταλούν την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα, προκειμένου να τα παραλάβει ο Πελάτης τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ. 

➢ Οι Υπηρεσίες Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης περιορίζονται σε 

Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που προμηθεύεται και εγκαθιστά η Dell σε Υποστηριζόμενο 

Σύστημα Dell κατά την αρχική κατασκευή του συστήματος, χρησιμοποιώντας Υπηρεσίες Διαμόρφωσης 

Υλικού. Τα Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης τα οποία η Dell προμηθεύει αλλά ΔΕΝ ενοποιεί στο 

προϊόν κατά την αρχική κατασκευή του συστήματος ΔΕΝ εντάσσονται στην Υπηρεσία Αντικατάστασης 

Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

➢ Παρακάτω παρατίθενται τα περιλαμβανόμενα και τα μη περιλαμβανόμενα προϊόντα της Υπηρεσίας 

Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. Η Dell επιφυλάσσεται του 

δικαιώματος αλλαγής και ενημέρωσης αυτών των καταλόγων περιλαμβανόμενων/μη περιλαμβανόμενων 

προϊόντων χωρίς να στείλει σχετική ειδοποίηση. 

Περιλαμβανόμενα Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης των Υπηρεσιών 
Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 

Οι Υπηρεσίες Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης διατίθενται για τα ακόλουθα 
Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης: 

Πελάτης Για επιχειρήσεις 

• Κάρτες εισόδου/εξόδου 

• Εσωτερικά καλώδια 

• Σκληροί δίσκοι τρίτων κατασκευαστών 

• Αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι τρίτων 
κατασκευαστών  

• Μονάδες οπτικού δίσκου τρίτων 
κατασκευαστών 

• Κάρτες διεπαφής δικτύου (NIC) 

• Κάρτες (πολυμέσων, ήχου, βίντεο, RAID) 

• Εργαλειοσύνολα PCMCIA 

• Κάρτες εισόδου/εξόδου 

• Κάρτες Digiboard 

• Κάρτες διεπαφής δικτύου (NIC) 

• Σκληροί δίσκοι τρίτων κατασκευαστών 

• Μονάδες οπτικού δίσκου τρίτων 
κατασκευαστών (CDRW, DVD, CDROM) 

• Κάρτες (πολυμέσων, ήχου, βίντεο, RAID) 
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Μη περιλαμβανόμενα Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης των Υπηρεσιών 
Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 

Οι Υπηρεσίες Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ΔΕΝ διατίθενται για τα 
ακόλουθα Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης: 

Πελάτης Για επιχειρήσεις 

• Εκτυπωτές • Εκτυπωτές 

• Σαρωτές • Σαρωτές 

• Δρομολογητές • Γέφυρες, δρομολογητές, διανομείς, προσαρμογείς και 
μεταγωγείς τρίτων κατασκευαστών 

• Τεκμηρίωση • Τεκμηρίωση 

• Μέσα • Μέσα 

• Συσκευές ασφάλειας (π.χ. κλειδαριές, 
καλώδια) 

• Συσκευές ασφάλειας (π.χ. κλειδαριές, καλώδια) 

• Οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, ηχεία τρίτων 
κατασκευαστών 

• Οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, ηχεία τρίτων 
κατασκευαστών 

• Πρόσθετα εξαρτήματα στη συσκευασία 
(π.χ. στηρίγματα παλάμης, σετ ακουστικών-
μικροφώνου, τεκμηρίωση) 

• Πρόσθετα εξαρτήματα στη συσκευασία (π.χ. 
στηρίγματα παλάμης, σετ ακουστικών-
μικροφώνου, τεκμηρίωση) 

• Υλικό/Εξαρτήματα σε παρακαταθήκη • Υλικό/Εξαρτήματα σε παρακαταθήκη 

• Λογισμικό • Λογισμικό 

• Υλικό POS • Υλικό POS 

• Ρυθμίσεις/Διαμόρφωση BIOS • Ρυθμίσεις/Διαμόρφωση BIOS 

• Σήμανση πόρων με ετικέτα • Σήμανση πόρων με ετικέτα 

• Αυτόματη λειτουργία RAID • Αυτόματη λειτουργία RAID 

• Λογότυπα BIOS • Λογότυπα BIOS 
 

Διαδικασία Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 

Η Dell θα αποφασίζει για την αποστολή ανταλλακτικών Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης, αφού ο Πελάτης 
και η ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης της Dell προβούν σε αντιμετώπιση προβλημάτων του Υποστηριζόμενου 
Συστήματος Dell χρησιμοποιώντας εύλογη υποστήριξη. Εάν ο τεχνικός διαπιστώσει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε 
Εξάρτημα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης, θα αποστέλλεται στον Πελάτη ανταλλακτικό με τον τρόπο που περιγράφεται 
στην παραπάνω ενότητα «Υπηρεσίες και Υποστήριξη Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών 
Διαμόρφωσης». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης της Dell, μεταβείτε 
στις ακόλουθες διευθύνσεις URL ανά περιοχή: 

➢ Αργεντινή, Βραζιλία και Ουρουγουάη: 

http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dellcare/contact_technical_support?c=us&l=en

&s=gen 

➢ Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: http://support.euro.dell.com/support/index.aspx?c=ud&l=en&s=gen 

➢ Ασία, Χώρες Ειρηνικού Ωκεανού, Ιαπωνία (APJ): Εάν θέλετε να μάθετε τις δυνατότητες (περιορισμένες 

παροχές) αντικατάστασης εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης στην περιοχή αυτή, 

επικοινωνήστε με τον δικό σας υπεύθυνο διαχείρισης έργων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

Αντικατάσταση Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης έναντι Εγγύησης Προϊόντων 
Η Υπηρεσία Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης είναι μια υπηρεσία 
«ανταλλαγής» προστιθέμενης αξίας που συμπληρώνει την προσφορά της Υπηρεσίας Διαμόρφωσης Υλικού της 
Dell. Η παρούσα Υπηρεσία συμπληρώνει περαιτέρω την εγγύηση της Dell για Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell, 
παρέχοντας στον Πελάτη ένα μοναδικό σημείο επαφής για την αντικατάσταση Εξαρτημάτων Υπηρεσιών 
Διαμόρφωσης. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ΔΕΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. 
 

http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dellcare/contact_technical_support?c=us&l=en&s=gen
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dellcare/contact_technical_support?c=us&l=en&s=gen
http://support.euro.dell.com/support/index.aspx?c=ud&l=en&s=gen
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Περιορισμοί στην Υπηρεσία Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 

• Η Υπηρεσία Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης διατίθεται για 

Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης των οποίων η προμήθεια και η εγκατάσταση στα Υποστηριζόμενα 

Συστήματα Dell του Πελάτη πραγματοποιήθηκε κατά την αρχική κατασκευή των συστημάτων, με τη χρήση 

Υπηρεσιών Διαμόρφωσης Υλικού. Αν ο Πελάτης αγοράσει μη συνδεδεμένα εξαρτήματα ή πραγματοποιήσει 

αγορά μετά την αρχική πώληση του συστήματος, τα συγκεκριμένα Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 

θα καλύπτονται πλέον από την εγγύηση κατασκευαστή. 

• Η Υπηρεσία Αντικατάστασης Εξαρτημάτων στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης δεν εγγυάται 

αντικατάσταση με ακριβώς ίδια εξαρτήματα. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα δεν είναι πλέον διαθέσιμο 

γιατί ο κατασκευαστής του έχει πάψει να το παράγει ή/και έχει λήξει η διάρκεια ζωής του, το κέντρο 

διεκπεραίωσης της Dell θα στείλει κάποιο παρόμοιο εξάρτημα, δηλαδή εξάρτημα που ίσως είναι του ίδιου 

κατασκευαστή ή/και έχει τον ίδιο κωδικό ή ίσως όχι. Τα Ανταλλακτικά για Εξαρτήματα Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης μπορούν να είναι καινούρια ή ανακαινισμένα, όπου αυτό επιτρέπεται από την κατά τόπους 

ισχύουσα νομοθεσία. 

• Η περίοδος κάλυψης της Υπηρεσίας Αντικατάστασης Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ισχύει όσο 

διαρκεί η αρχική σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το Υποστηριζόμενο Σύστημα Dell (το ανώτερο 3 έτη 

ή βάσει της τοπικής νομοθεσίας, εάν το διάστημα είναι μεγαλύτερο από 3 έτη). 

• Σε κάποιες περιοχές ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για ορισμένα Εξαρτήματα Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης. Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν στην 

περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• Για τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας Εξαρτημάτων Υπηρεσιών Διαμόρφωσης θα χρησιμοποιείται η εγγύηση 

αρχικού κατασκευαστή που ισχύει για τα Εξαρτήματα Υπηρεσιών Διαμόρφωσης του Πελάτη (κατά 

περίπτωση). 

 

Υπηρεσίες Προσαρμογής BIOS 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Οι Υπηρεσίες Προσαρμογής BIOS στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης προσφέρουν στον Πελάτη έναν πρακτικό 
και αποτελεσματικό τρόπο προσαρμογής των τυπικών Βασικών Ρυθμίσεων Εισόδου/Εξόδου («BIOS») της Dell σε 
καινούρια Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell κατά την κατασκευή των συστημάτων αυτών (όπως τη δυνατότητα του 
Πελάτη να «παγώσει» την έκδοση του τυπικού BIOS της Dell σε συγκεκριμένη αναθεώρηση ή να προωθήσει το 
εταιρικό του λογότυπο μέσω του λογότυπου BIOS). 
 
Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 
Η διαδικασία για κάθε Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Υπηρεσίες Προσαρμογής BIOS στο 
πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης αποτελείται από τα εξής στάδια: 

 
Έναρξη Έργου 

• Ο υπεύθυνος έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ή ο αντιπρόσωπος Πωλήσεων της Dell συνεργάζεται 

με τον Πελάτη για την τεκμηρίωση και την καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων του Πελάτη στο Έντυπο 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Ο Πελάτης επικυρώνει την ακρίβεια του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών και επαληθεύει τις απαιτήσεις, 

εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. 

• θα ενημερώσει την Dell εάν θέλει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article της Dell για να 
εγκρίνει τη διαμόρφωση.  
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Ανάπτυξη Έργου 

• Ο μηχανικός των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης αναπτύσσει δέσμες ενεργειών ώστε να είναι δυνατή 

η εργοστασιακή ρύθμιση των προσαρμογών BIOS. 

• Η διαδικασία προσαρμογής του BIOS υποβάλλεται σε δοκιμές κατά την κατασκευή. 

Ολοκλήρωση Έργου 

• Συνιστάται ανεπιφύλακτα στον Πελάτη να παραγγείλει Μονάδα Ανασκόπησης Πελάτη για έλεγχο ή να 

χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Dell Online First Article για να ανασκοπήσει τη διαμόρφωση και να την 

εγκρίνει και να εγκρίνει ότι η Υπηρεσία Εξατομίκευσης του BIOS στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης 

λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε και απαιτείται από τον Πελάτη. 

• Το Έργο είναι έτοιμο για μαζικές παραγγελίες. 

Ευθύνες Πελάτη  

Ο Πελάτης: 

• θα δημιουργήσει, θα υποβάλει σε δοκιμές και θα επαληθεύσει ότι οι ζητούμενες προσαρμογές BIOS 

λειτουργούν στο Υποστηριζόμενο Σύστημα Dell σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πελάτη. Η DELL ΔΕΝ ΘΑ 

ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ BIOS. 

• θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παραγγείλει Μονάδα Ανασκόπησης Πελάτη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις BIOS ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. 

• θα ενημερώσει την Dell εάν θέλει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article της Dell για 
να εγκρίνει τη διαμόρφωση. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η διεργασία ανασκόπησης της διαμόρφωσης θα 
διαρκεί 2 εργάσιμες ημέρες. Τα στοιχεία σύνδεσης του Πελάτη θα πάψουν να ισχύουν στο τέλος της 
δεύτερης ημέρας στις 11.59 μ.μ., τοπική ώρα Πελάτη.  

• θα παράσχει κάθε εύλογη βοήθεια που θα ζητήσει η Dell για την απόκτηση οποιασδήποτε άδειας εξαγωγής 

απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας Διαμόρφωσης. 

• θα διασφαλίσει, αποστέλλοντας στην Dell το σήμα, την εμπορική επωνυμία ή/και το λογότυπό του, ότι η Dell 

και οι Συνεργάτες της Dell έχουν πλήρη εξουσιοδότηση ή/και έχουν λάβει άδεια χρήσης ή με άλλον τρόπο 

έχουν αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του σήματος, της εμπορικής επωνυμίας ή/και του λογοτύπου του 

Πελάτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πελάτη. 

 

Απαιτήσεις Υπηρεσίας: 

• Η Dell κατά διαστήματα κυκλοφορεί υποχρεωτικές ενημερώσεις του BIOS. Οι υποχρεωτικές ενημερώσεις 

του BIOS ισχύουν για «παγωμένες» εκδόσεις του BIOS. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να «ξαναπαγώσει» το 

BIOS στο επίπεδο της νέας ενημερωμένης του έκδοσης. 

• Δεν διατίθενται σε όλα τα Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell όλες οι ρυθμίσεις προσαρμογής BIOS. Για 

πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συγκεκριμένων ρυθμίσεων ανά τύπο συστήματος, ο Πελάτης 

πρέπει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ή στον αντιπρόσωπο 

Πωλήσεων της Dell. 

Στις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης BIOS δεν περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Παροχή ή αδειοδότηση εφαρμογών λογισμικού τρίτων κατασκευαστών. 

• Φυσική εγκατάσταση υλικού ή λογισμικού που δεν σχετίζεται με την Υπηρεσία Προσαρμογής BIOS στο 

πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• Δημιουργία προσαρμοσμένων ρυθμίσεων BIOS πέραν των τυπικών ρυθμίσεων BIOS της Dell. 
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• Αντιμετώπιση προβλημάτων ή τεχνική υποστήριξη για το είδωλο του Πελάτη με προσαρμοσμένες 

ρυθμίσεις BIOS. 

• Πραγματοποίηση δοκιμών σε εφαρμογές ή υλικό συγκεκριμένου Πελάτη για τον προσδιορισμό της 

συμβατότητας των στοιχείων αυτών με το είδωλο και τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις BIOS του Πελάτη. 

• Οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων επισημαίνονται συγκεκριμένα στο παρόν Προσάρτημα 

Υπηρεσιών. 
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Προσάρτημα 5 

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Λογισμικού 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Οι υπηρεσίες διαμόρφωσης λογισμικού («Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Λογισμικού») βοηθούν τον Πελάτη σε ό,τι 
αφορά την εγκατάσταση συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού ή την τροποποίηση επιλεγμένων ρυθμίσεων 
λειτουργικού συστήματος, σε συνδυασμό με την αγορά καινούριων Υποστηριζόμενων Συστημάτων Dell. Οι 
διαδικασίες των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης της Dell επικυρώνουν την εγκατάσταση των εφαρμογών λογισμικού και 
τις ρυθμίσεις των λειτουργικών συστημάτων στο πλαίσιο του εργοστασιακά φορτωμένου λειτουργικού συστήματος 
κατά τη διαδικασία παραγωγής, επιτρέποντας στις εφαρμογές λογισμικού και τις ρυθμίσεις των λειτουργικών 
συστημάτων του Πελάτη να ισχύσουν στα Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell του Πελάτη κατά την κατασκευή τους. 
 
Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 
Η διαδικασία για κάθε Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Λογισμικού στο 
πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης αποτελείται από τα εξής στάδια: 

 
Έναρξη Έργου 

• Κατά περίπτωση, ο υπεύθυνος έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ή ο αντιπρόσωπος Πωλήσεων της 

Dell συνεργάζεται με τον Πελάτη για την τεκμηρίωση και την καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων του 

Πελάτη στο Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Ο Πελάτης επικυρώνει, κατά περίπτωση, την ακρίβεια του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών και 
επαληθεύει τις απαιτήσεις, εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. Εφόσον ο Πελάτης 
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article, συμφωνεί ότι θα ανασκοπήσει τη διαμόρφωση σε δύο 
εργάσιμες ημέρες. Θα του παρασχεθούν στοιχεία ασφαλούς σύνδεσης Πελάτη που θα πάψουν να ισχύουν 
στο τέλος της δεύτερης ημέρας στις 11.59 μ.μ., τοπική ώρα Πελάτη. 
 

Ανάπτυξη Έργου 

• Κατά περίπτωση, ο μηχανικός των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης αναπτύσσει το Έργο Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης ώστε να είναι εφικτή η εργοστασιακή φόρτωση του λογισμικού του Πελάτη και η εφαρμογή 

ρυθμίσεων λειτουργικού συστήματος που θα ζητήσει ο Πελάτης. 

Ολοκλήρωση Έργου 

• Οι διαδικασίες κατασκευής στο εργοστάσιο έχουν στόχο να βοηθήσουν τον Πελάτη να διασφαλίσει ότι 

η εγκατάσταση του λογισμικού και των ρυθμίσεων λειτουργικού συστήματος του Πελάτη έχουν γίνει με βάση 

τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.  

• Το Έργο είναι έτοιμο για μαζικές παραγγελίες. 

Ευθύνες Πελάτη  

Ο Πελάτης: 

• θα δημιουργήσει, θα υποβάλει σε δοκιμές και θα επαληθεύσει ότι η εφαρμογή λογισμικού και οι ρυθμίσεις 

λειτουργικού συστήματος λειτουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη στις υποστηριζόμενες 

πλατφόρμες υλικού που θα αγοραστούν. 

• θα συμπληρώσει, κατά περίπτωση, το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών, θα επικυρώσει την ορθότητά του 

και θα επαληθεύσει τις απαιτήσεις, εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. 
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• θα ενημερώσει την Dell εάν θέλει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article της Dell για να 
εγκρίνει τη διαμόρφωση. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η διαδικασία ανασκόπησης της διαμόρφωσης θα διαρκεί 
2 εργάσιμες ημέρες. Τα στοιχεία σύνδεσης του Πελάτη θα λήγουν τη δεύτερη ημέρα στις 11.59 μ.μ., τοπική 
ώρα Πελάτη. κατά την αρχική ανάπτυξη του Έργου Υπηρεσιών Διαμόρφωσης, θα συμπληρώσει το 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εξαγωγής Ειδώλων, βεβαιώνοντας ότι η Dell δύναται να εξαγάγει το Είδωλο 
εκτός της χώρας στην οποία ο Πελάτης υπέβαλε το Είδωλο στην Dell. 

• θα παράσχει το κλειδί προϊόντος για το λειτουργικό σύστημα, εάν το λειτουργικό σύστημα δεν έχει 

κατασκευαστεί από την Dell. 

Απαιτήσεις Υπηρεσίας:  

• Η εγκατάσταση λογισμικού είναι διαθέσιμη για συστήματα που έχουν δομηθεί με χρήση των λειτουργικών 

συστημάτων που έχουν φορτωθεί στο εργοστάσιο της Dell (π.χ. για λειτουργικά συστήματα 

Microsoft Windows που δεν προορίζονται για καταναλωτές). Ο Πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με τον δικό 

του υπεύθυνο έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ότι οι δυνατότητες της Υπηρεσίας καλύπτουν τα 

λειτουργικά συστήματα τα οποία είναι φορτωμένα στο εργοστάσιο της Dell που επιθυμεί ο Πελάτης. 

• Υπηρεσία για εφαρμογή των ρυθμίσεων λειτουργικών συστημάτων που έχει ζητήσει ο Πελάτης για 

συστήματα δομημένα με χρήση μόνο λειτουργικών συστημάτων Microsoft Windows Αρχικού Κατασκευαστή. 

Στις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Λογισμικού δεν περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Πραγματοποίηση δοκιμών σε εφαρμογές λογισμικού για τον προσδιορισμό της συμβατότητάς τους με το 

σύστημα. 

• Εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού ή διαμόρφωση λειτουργικού συστήματος σε είδωλο που παρείχε 

ο Πελάτης. 

• Οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων αναφέρονται ρητά στο παρόν Προσάρτημα Υπηρεσιών. 
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Προσάρτημα 6 

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης–Υπηρεσίες Τυπικής Διαμόρφωσης 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Με την αγορά υπηρεσιών τυπικής διαμόρφωσης («Υπηρεσία(ες) Τυπικής Διαμόρφωσης»), ο Πελάτης μπορεί να 
λαμβάνει Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell τα οποία θα έχουν διαμορφωθεί με την Υπηρεσία που αγόρασε 
ο Πελάτης, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία επίσημου αιτήματος έργου ή η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων 
μονάδας. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων και μπορούν να εφαρμοστούν στα 
Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell του Πελάτη κατά την κατασκευή των συστημάτων αυτών. Οι διαθέσιμες Υπηρεσίες 
Τυπικής Διαμόρφωσης περιλαμβάνουν τα εξής: ετικέτες πόρων, αναφορά πόρων, ρυθμίσεις BIOS, διαμερισμό 
σκληρών δίσκων, ρυθμίσεις λειτουργικών συστημάτων και εγκατάσταση εφαρμογών. 

 

Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 

Για την παραγγελία Υπηρεσιών Τυπικής Διαμόρφωσης, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την αντίστοιχη υπηρεσία στον 

ιστότοπο της Dell. Ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων της Dell μπορεί επίσης να προσθέσει την αντίστοιχη υπηρεσία 

στην παραγγελία. Διατίθενται οι ακόλουθες Υπηρεσίες Τυπικής Διαμόρφωσης: 
 

Τυπική Σήμανση Πόρων με Ετικέτα 

Στον υπολογιστή θα κολληθεί μια ετικέτα στην οποία θα υπάρχουν τυπωμένες πληροφορίες για τον υπολογιστή, 

όπως η ετικέτα εξυπηρέτησης, ο αριθμός του μοντέλου κ.λπ. Διαθέσιμες θα είναι οι εξής ετικέτες πόρων: 

• Βασική εγγύηση – συμπεριλαμβάνονται τα εξής πεδία: ετικέτα εξυπηρέτησης, κωδικός ταχείας 

εξυπηρέτησης, αριθμός παραγγελίας, στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Υποστήριξης της Dell 

• ProSupport – συμπεριλαμβάνονται τα εξής πεδία: ετικέτα εξυπηρέτησης, κωδικός ταχείας 

εξυπηρέτησης, αριθμός παραγγελίας, στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Dell ProSupport 

• Διεύθυνση MAC – συμπεριλαμβάνονται τα εξής πεδία: ετικέτα εξυπηρέτησης και διεύθυνση MAC 

• Πληροφορίες συστήματος – συμπεριλαμβάνονται τα εξής πεδία: ετικέτα εξυπηρέτησης, 

κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης, μοντέλο, ημερομηνία κατασκευής, διεύθυνση MAC, ταχύτητα 

επεξεργαστή, μνήμη 

Στοιχεία παραγγελίας – συμπεριλαμβάνονται τα εξής πεδία: ετικέτα εξυπηρέτησης, κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης, 

αριθμός παραγγελίας, ημερομηνία κατασκευής 
 

Σήμανση με ετικέτα STOP 

Τοποθέτηση ετικέτας ασφάλειας για εξοπλισμούς με προστασία από κλοπή μέσω του διεθνούς συστήματος 

καταχώρισης STOP το οποίο καθιστά τη μεταπώληση κλεμμένου εξοπλισμού δύσκολη, εάν όχι αδύνατη 
 

Δημιουργία Τυπικών Αναφορών Πόρων 

Η Υπηρεσία Δημιουργίας Τυπικών Αναφορών Πόρων θα δημιουργεί μια προκαθορισμένη αναφορά η οποία 

περιέχει αναλυτικές πληροφορίες συστήματος και παραγγελίας. Η αναφορά αυτή αποστέλλεται αρχικά στον 

Πελάτη μέσω email σε ένα συνημμένο υπολογιστικό φύλλο Microsoft Excel (.XLS). Στην αναφορά πόρων 

περιλαμβάνονται τα εξής πεδία: αριθμός λογαριασμού, ετικέτα πόρου (κατά περίπτωση), περιγραφή 

περιβλήματος, στυλ περιβλήματος, επωνυμία εταιρείας, όνομα υπολογιστή, CPU, διεύθυνση αποστολής 1, 

διεύθυνση αποστολής 2, διεύθυνση αποστολής 3, πόλη αποστολής, πολιτεία αποστολής, ταχυδρομικός 

κώδικας αποστολής, χώρα αποστολής, όνομα πελάτη, αριθμός πελάτη, ετικέτα εξυπηρέτησης Dell, 

κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης, μέγεθος σκληρού δίσκου, εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση 

MAC 1, διεύθυνση MAC 2, διεύθυνση MAC 3, ημερομηνία κατασκευής, μνήμη, μοντέλο, αριθμός 

παραγγελίας, αριθμός εντολής αγοράς, ταχύτητα επεξεργαστή, προθεσμία αποστολής, και περίοδος 

εγγύησης 3 ετών, περίοδος εγγύησης 4 ετών ή περίοδος εγγύησης 5 ετών. 
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Διαμόρφωση Συστήματος – Ρυθμίσεις BIOS 

Μπορείτε να παραγγείλετε τις εξής τυπικές ρυθμίσεις BIOS (ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παραγγελία μερικών 

ρυθμίσεων σε ορισμένες πλατφόρμες με συγκεκριμένους συνδυασμούς): 

• AC Power Recovery (Αποκατάσταση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)) - Η αποκατάσταση 

εναλλασσόμενου ρεύματος καθορίζει τι θα συμβαίνει όταν αποκαθίσταται η παροχή ρεύματος στο 

σύστημα.  

• Virtualization (Εικονικοποίηση) – Δραστικοποιεί ή αδρανοποιεί τη χρήση των πρόσθετων δυνατοτήτων 

υλικού από επόπτη εικονικών μηχανών (Virtual Machine Monitor (VMM)). Οι δυνατότητες αυτές 

παρέχονται από την τεχνολογία Εικονικοποίησης της Intel για απευθείας είσοδο/έξοδο (I/O). 

• SpeedStep – Επιτρέπει τη δραστικοποίηση ή την αδρανοποίηση της δυνατότητας SpeedStep της Intel. 

Η δυνατότητα SpeedStep επιτρέπει στον επεξεργαστή να ανταποκριθεί σε στιγμιαίες ανάγκες 

επιδόσεων της εκτελούμενης λειτουργίας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος και 

της θερμικής κατανάλωσης. 

• Wake-On-LAN (Λειτουργία Wake-on-LAN) – Η επιλογή αυτή επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του 

υπολογιστή από την κατάσταση απενεργοποίησης όταν δοθεί το έναυσμα μέσω ειδικού σήματος 

τοπικού δικτύου (LAN). 

• Bluetooth – Επιτρέπει την αδρανοποίηση της ασύρματης συσκευής Bluetooth. Η προεπιλεγμένη 

ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. 

• Boot Sequence (Ακολουθία εκκίνησης) – Η ακολουθία εκκίνησης καθορίζει ποια συσκευή αποθήκευσης 

δεδομένων χρησιμοποιείται για την έναρξη της λειτουργίας του υπολογιστή. Στις συσκευές 

αποθήκευσης δεδομένων περιλαμβάνονται σκληροί δίσκοι, CD, DVD και μονάδες USB flash.  

• TPM Security (Ασφάλεια TPM) – Επιτρέπει τη δραστικοποίηση μονάδας αξιόπιστης πλατφόρμας 

(Trusted Platform Module (TPM)) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας POST. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση 

είναι απενεργοποιημένη. 

• NIC On W/PXE (Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου (NIC) σε W/PXE) – Επιτρέπει την εκκίνηση του 

υπολογιστή από διακομιστή ή δίκτυο πριν από την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος στον τοπικό 

σκληρό δίσκο. 

• Fastboot (Ταχεία εκκίνηση) – Επιτρέπει την επιτάχυνση της διεργασίας εκκίνησης με παράκαμψη των 

επιλογών δοκιμών κατά την έναρξη λειτουργίας. 

• WiFi – Η επιλογή αυτή επιτρέπει την απενεργοποίηση της συσκευής WiFi. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση 

είναι ενεργοποιημένη. 

 

Διαμόρφωση Συστήματος – Διαμερισμός Σκληρού Δίσκου  

Ο πρωτεύων σκληρός δίσκος ενός συστήματος μπορεί να διαμεριστεί στα εξής μεγέθη: 

• 50% πρωτεύοντος διαμερίσματος 

• 80% πρωτεύοντος διαμερίσματος 

• 90% πρωτεύοντος διαμερίσματος 

 

Διαμόρφωση Συστήματος – Εγκατάσταση Εφαρμογών 

Με τις Υπηρεσίες Διαμόρφωσης της Dell θα γίνει εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού και επικύρωση της 

εγκατάστασης στη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής για Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell. Διαθέσιμες για 

εγκατάσταση στο εργοστάσιο είναι οι εξής εφαρμογές λογισμικού: 

 

• Absolute – λογισμικό που διαρκώς ανιχνεύει συστήματα υπολογιστών και τους παρέχει ασφάλεια. 
Η διαχείριση και η ασφάλιση των υπολογιστών μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως για να διασφαλιστούν 
η κατάλληλη υλοποίηση και η εφαρμογή των διαδικασιών συμμόρφωσης. 
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Διαμόρφωση Συστήματος – Ρυθμίσεις Λειτουργικού Συστήματος 

Οι ρυθμίσεις για την ισχύ ενός συστήματος μπορούν να γίνουν με βάση τα εξής σχέδια: 

• Balanced (Εξισορρόπηση) – με τροφοδοσία από την μπαταρία: το σύστημα θα σβήνει βαθμιαία την οθόνη 

ύστερα από 2 λεπτά, θα τη σβήνει εντελώς ύστερα από 5 λεπτά, θα τίθεται σε αναστολή λειτουργίας ύστερα 

από 15 λεπτά και θα μειώνει τη φωτεινότητα κατά 20%. When plugged in (Όταν ο υπολογιστής είναι 

συνδεδεμένος σε πρίζα): το σύστημα θα σβήνει βαθμιαία την οθόνη ύστερα από 5 λεπτά, θα τη σβήνει 

εντελώς ύστερα από 10 λεπτά, θα τίθεται σε αναστολή λειτουργίας ύστερα από 30 λεπτά και θα μειώνει τη 

φωτεινότητα κατά 100%. 

• Energy Saver – on battery power (Εξοικονόμηση ενέργειας – με τροφοδοσία από την μπαταρία): το 

σύστημα θα σβήνει βαθμιαία την οθόνη ύστερα από 1 λεπτό, θα τη σβήνει εντελώς ύστερα από 2 λεπτά, 

θα τίθεται σε αναστολή λειτουργίας ύστερα από 5 λεπτά και θα μειώνει τη φωτεινότητα κατά 20%. When 

plugged in (Όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα): το σύστημα θα σβήνει βαθμιαία την οθόνη 

ύστερα από 2 λεπτά, θα τη σβήνει εντελώς ύστερα από 3 λεπτά, θα τίθεται σε αναστολή λειτουργίας ύστερα 

από 10 λεπτά και θα μειώνει τη φωτεινότητα κατά 100%. 

• Power Saver – on battery power (Εξοικονόμηση ισχύος – με τροφοδοσία από την μπαταρία): το σύστημα 

θα σβήνει βαθμιαία την οθόνη ύστερα από 1 λεπτό, θα τη σβήνει εντελώς ύστερα από 2 λεπτά, θα τίθεται 

σε αναστολή λειτουργίας ύστερα από 10 λεπτά και θα μειώνει τη φωτεινότητα κατά 20%. When plugged in 

(Όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα): το σύστημα θα σβήνει βαθμιαία την οθόνη ύστερα από 

2 λεπτά, θα τη σβήνει εντελώς ύστερα από 5 λεπτά, θα τίθεται σε αναστολή λειτουργίας ύστερα από 

15 λεπτά και θα μειώνει τη φωτεινότητα κατά 100%. 

• High Performance – on battery power (Υψηλές επιδόσεις – με τροφοδοσία μπαταρίας): το σύστημα θα 

σβήνει βαθμιαία την οθόνη ύστερα από 5 λεπτά, θα τη σβήνει εντελώς ύστερα από 10 λεπτά, δεν θα τίθεται 

ποτέ σε αναστολή λειτουργίας και θα μειώνει τη φωτεινότητα κατά 100%. When plugged in (Όταν 

ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα): το σύστημα θα σβήνει βαθμιαία την οθόνη ύστερα από 

10 λεπτά, θα τη σβήνει εντελώς ύστερα από 15 λεπτά, δεν θα τίθεται ποτέ σε αναστολή λειτουργίας και θα 

μειώνει τη φωτεινότητα κατά 100%. 

 

Απαιτήσεις Υπηρεσίας:  

• Η εγκατάσταση λογισμικού είναι διαθέσιμη για συστήματα που έχουν δομηθεί με χρήση του εργοστασιακού 

φορτίου λειτουργικού συστήματος των Microsoft Windows OEM Professional της Dell. 

• Οι ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα είναι διαθέσιμες για συστήματα που έχουν κατασκευαστεί με 

χρήση των Microsoft Windows. 

 

Οι Υπηρεσίες Τυπικής Διαμόρφωσης δεν περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Πραγματοποίηση δοκιμών σε εφαρμογές λογισμικού για τον προσδιορισμό της συμβατότητάς τους με το 

σύστημα. 

• Οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων αναφέρονται ρητά στο παρόν Προσάρτημα Υπηρεσιών. 
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Προσάρτημα 7 

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Εγγραφή στο Chrome 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Η Εγγραφή στο Chrome, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του CFS, αφαιρεί τη συσκευασία κάθε συσκευής, 
εγγράφει μη αυτόματα κάθε συσκευή στον τομέα του Πελάτη, ενημερώνει το λειτουργικό σύστημα του Chrome στην 
πιο πρόσφατη γνωστή έκδοση και προετοιμάζει τη συσκευή για αποστολή στον Πελάτη.  
 
Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 
Η διαδικασία για κάθε έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Υπηρεσίες Εγγραφής για Επιχειρήσεις 
έχει ως εξής: 

 
Έναρξη Έργου 

• Κατά περίπτωση, ο υπεύθυνος έργου των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης ή ο αντιπρόσωπος Πωλήσεων της 

Dell συνεργάζεται με τον Πελάτη για την τεκμηρίωση και την καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων του 

Πελάτη στο Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Ο Πελάτης επικυρώνει, κατά περίπτωση, την ακρίβεια του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών και 
επαληθεύει τις απαιτήσεις, εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. Εφόσον ο Πελάτης 
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article, συμφωνεί ότι θα ανασκοπήσει τη διαμόρφωση σε δύο 
εργάσιμες ημέρες. Θα του παρασχεθούν στοιχεία ασφαλούς σύνδεσης Πελάτη που θα πάψουν να ισχύουν 
στο τέλος της δεύτερης ημέρας στις 11.59 μ.μ., τοπική ώρα Πελάτη. 

 
Ολοκλήρωση Έργου 

• Οι διαδικασίες κατασκευής στο εργοστάσιο έχουν στόχο να βοηθήσουν τον Πελάτη να διασφαλίσει ότι 

η εγκατάσταση του λογισμικού και των ρυθμίσεων λειτουργικού συστήματος του Πελάτη έχουν γίνει με βάση 

τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.  

• Το Έργο είναι έτοιμο για μαζικές παραγγελίες. 

Ευθύνες πελάτη:  

Ο Πελάτης: 

• θα επιβεβαιώσει ότι στην εταιρεία ή τον οργανισμό του έχουν ρυθμιστεί κάποιος τομέας στο Google 

και κάποια κονσόλα διαχείρισης, 

• θα επιβεβαιώσει ότι το προφίλ του στον τομέα είναι ρυθμισμένο και έτοιμο για έναρξη χρήσης, 

• θα παρέχει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για την επαλήθευση της εγγραφής:  

o Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Google (το όνομα του χρήστη), 

o Κωδικό πρόσβασης 

• θα συμπληρώσει, κατά περίπτωση, το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών, θα επικυρώσει την ορθότητά του 

και θα επαληθεύσει τις απαιτήσεις, εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το Έντυπο στην Dell. 

• θα ενημερώσει την Dell εάν θέλει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Online First Article της Dell για να 
εγκρίνει τη διαμόρφωση. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η διαδικασία ανασκόπησης της διαμόρφωσης θα διαρκεί 
2 εργάσιμες ημέρες. Τα στοιχεία σύνδεσης του Πελάτη θα λήγουν τη δεύτερη ημέρα στις 11.59 μ.μ., τοπική 
ώρα Πελάτη.  
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Στις Υπηρεσίες Εγγραφής στο πλαίσιο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης δεν περιλαμβάνονται 
τα εξής: 

• Πραγματοποίηση δοκιμών σε εφαρμογές λογισμικού για τον προσδιορισμό της συμβατότητάς τους με 

το σύστημα. 

• Οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων αναφέρονται ρητά στο παρόν Προσάρτημα Υπηρεσιών 

• Ο έλεγχος για ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος περιλαμβάνεται στον χρόνο επεξεργασίας, αλλά 

οι επόμενες ενημερώσεις πραγματοποιούνται στην τοποθεσία του Πελάτη 

  



 

 

 

31    Configuration Services | 4.4 | May 10, 2022 

 
 

Προσάρτημα 8 

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Εργοστασιακή Παροχή Χωρητικότητας 
  

Παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα να προφορτώνουν τα αρχεία διαχείρισης του συστήματος στο 
εργοστάσιο της Dell για να μειώνουν τον χρόνο παροχής χωρητικότητας στο γραφείο. 

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Η Παροχή Χωρητικότητας στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης βοηθάει τον Πελάτη να διαμορφώσει ένα 
καθαρό λειτουργικό σύστημα Windows Professional με τη διαμεσολάβηση για το λογισμικό παροχής 
χωρητικότητας τρίτων κατασκευαστών και την υποβολή του πακέτου παροχής χωρητικότητας που απαιτείται 
για την εγκατάσταση περιεχομένου το οποίο παρέχει ο Πελάτης μέσω της τυπικής εσωτερικής εργοστασιακής 
διαδικασίας της Dell. Το λογισμικό παροχής χωρητικότητας τρίτων κατασκευαστών παρέχει στον Πελάτη τη 
δυνατότητα να κάνει αυτόματη εγγραφή των στοιχείων μέσω μιας μεθόδου εξαγωγής εφαρμογών, 
ενημερώσεων και πολιτικών σε ένα ενιαίο πακέτο χωρητικότητας (PPKG) και των στοιχείων που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της εσωτερικής εργοστασιακής διαδικασίας παροχής χωρητικότητας, ελαχιστοποιώντας τον 
χρόνο εκτός λειτουργίας για τον τελικό χρήστη και εξαλείφοντας την ανάγκη για κυκλοφορία μεγάλου όγκου 
δεδομένων από την τοποθεσία του τελικού χρήστη. 
 
Η προσφορά αυτή θα επιτρέψει την αποστολή συστημάτων απευθείας στον τελικό χρήστη του Πελάτη και θα 
κάνει αυτόματη εγγραφή της μονάδας στο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών του Πελάτη για την παροχή 
χωρητικότητας του συστήματος στο περιβάλλον του Πελάτη.  
 
Οι διεργασίες των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης της Dell επικυρώνουν και ελέγχουν το αρχείο του πακέτου 
παροχής χωρητικότητας του Πελάτη και το φορτώνουν στο πλαίσιο των εργοστασιακών διεργασιών, 
καθιστώντας εφικτή την υλοποίηση περιεχομένου του Πελάτη στα Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell του Πελάτη 
κατά την κατασκευή τους. 
 
Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 
Η διαδικασία για κάθε Έργο Υπηρεσιών Διαμόρφωσης που περιλαμβάνει Παροχή Χωρητικότητας έχει ως εξής: 

 
Έναρξη Έργου 

• Ο υπεύθυνος έργου Υπηρεσιών Διαμόρφωσης συνεργάζεται με τον Πελάτη για την τεκμηρίωση και την 

καταγραφή των τεχνικών απαιτήσεων του Πελάτη στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Ο Πελάτης επικυρώνει την ορθότητα του εγγράφου Τεχνικών Προδιαγραφών και επαληθεύει τις 

απαιτήσεις εγκρίνοντας και επιστρέφοντας το έγγραφο στην Dell. 

• Ο Πελάτης μελετά, εγκρίνει και επιστρέφει στην Dell το Έντυπο Συμμόρφωσης Εξαγωγής, 

πιστοποιώντας ότι το πακέτο παροχής χωρητικότητας που υποβλήθηκε από τον Πελάτη μπορεί να 

εξαχθεί από την Dell εκτός της χώρας στην οποία το πακέτο παροχής χωρητικότητας υποβλήθηκε στην 

Dell. Το Πιστοποιητικό Εξαγωγής απαιτείται κατά την αρχική δημιουργία του Έργου Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης. 

• Ο Πελάτης παρέχει το πακέτο παροχής χωρητικότητας στην Dell. Το πακέτο παροχής χωρητικότητας 

θα υποβληθεί στην Dell μέσω μιας Εφαρμογής μεταφοράς αρχείων.  

Ανάπτυξη Έργου 

• Κατά περίπτωση, ο μηχανικός των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης αναπτύσσει το Έργο Υπηρεσιών 

Διαμόρφωσης για να καταστήσει εφικτή την εργοστασιακή φόρτωση του πακέτου παροχής 

χωρητικότητας του Πελάτη με το επιλεγμένο λειτουργικό σύστημα Windows Professional (όπως 

προαναφέρθηκε) και για να ρυθμίσει κάθε άλλη προσαρμοσμένη Υπηρεσία Διαμόρφωσης που ζητά 

ο Πελάτης. 
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• Το πακέτο παροχής χωρητικότητας επικυρώνεται και ελέγχεται στο πλαίσιο των διαδικασιών 

παραγωγής της Dell, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το πακέτο παροχής χωρητικότητας του Πελάτη θα 

φορτωθεί σωστά κατά τη διάρκεια της αρχικής κατασκευής του συστήματος. 

Ολοκλήρωση Έργου 

• Οι διαδικασίες εργοστασιακής κατασκευής εξασφαλίζουν ότι το πακέτο παροχής χωρητικότητας του 

Πελάτη εγκαθίσταται όπως δόθηκε στην Dell.  

• Το έργο κυκλοφορεί για την εκπλήρωση παραγγελιών. 

Ευθύνες Πελάτη. Πριν από την υποβολή του κάθε πακέτου παροχής χωρητικότητας στην Dell, ο Πελάτης: 

• διατηρεί αντίγραφο του εν λόγω πακέτου παροχής χωρητικότητας και όλα τα δεδομένα ή προγράμματα 

του Πελάτη που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την ανάπτυξη και υποβολή του πακέτου παροχής 

χωρητικότητας. Η DELL ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΥΛΙΚΟΥ. 

• χρησιμοποιεί την κονσόλα παροχής χωρητικότητας τρίτων κατασκευαστών για να δημιουργεί, να 

δοκιμάζει και να επαληθεύει ότι το πακέτο παροχής χωρητικότητας λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες 

του Πελάτη στις υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού που θα αγοράσει. Η Dell δεν ευθύνεται για τη 

διαθεσιμότητα ή την απόδοση της κονσόλας παροχής χωρητικότητας τρίτων κατασκευαστών, ενώ 

ξεχωριστοί όροι του εκδότη του λογισμικού παροχής χωρητικότητας τρίτου κατασκευαστή διέπουν τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του πελάτη όσον αφορά την κονσόλα παροχής χωρητικότητας τρίτων 

κατασκευαστών. 

• διασφαλίζει ότι κάθε πακέτο παροχής χωρητικότητας περιέχει όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές 

και πολιτικές.  

• διασφαλίζει ότι το πακέτο παροχής χωρητικότητας δεν περιέχει Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες 

Πληροφορίες. 

• κατά περίπτωση, συμπληρώνει, επιβεβαιώνει την ορθότητα και επαληθεύει τις απαιτήσεις εγκρίνοντας 

και επιστρέφοντας το έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών στην Dell. 

• διασφαλίζει ότι ο Πελάτης διαθέτει την κατάλληλη άδεια από τον αντίστοιχο τρίτο εκδότη λογισμικού 

παροχής χωρητικότητας για την προσπέλαση και χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και της κονσόλας και 

του λογισμικού του τρίτου εκδότη. 

• διασφαλίζει ότι έχει εγκατασταθεί η άδεια όλων των λογισμικών μέσα στο πακέτο παροχής 

χωρητικότητας. 

• διασφαλίζει ότι η κονσόλα έχει διαμορφωθεί για να κάνει αυτόματη εγγραφή των συστημάτων. 

• Ο Πελάτης παρέχει το πακέτο παροχής χωρητικότητας στην Dell. Το πακέτο παροχής χωρητικότητας 

θα υποβληθεί στην Dell μέσω μιας Εφαρμογής μεταφοράς αρχείων.  

Απαιτήσεις Υπηρεσίας:  

• Το πακέτο παροχής χωρητικότητας πρέπει να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την κονσόλα παροχής 

χωρητικότητας τρίτου κατασκευαστή. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα εργαλεία σε αυτήν τη 

διαδικασία. 

• Η Παροχή Χωρητικότητας στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης διατίθεται μόνο για ορισμένα 

λειτουργικά συστήματα τρίτων κατασκευαστών όπως ορίζονται από την Dell. Απευθυνθείτε στον 

υπεύθυνο έργου Υπηρεσιών Διαμόρφωσης σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα 

και εκδόσεις. 

• Το πακέτο παροχής χωρητικότητας πρέπει να επικυρωθεί στις υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού 

για τις διαμορφώσεις που θα αγοραστούν. Εάν ο Πελάτης δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη 

υποστηριζόμενη πλατφόρμα υλικού/διαμόρφωση, πρέπει να αγοράσει ένα σύστημα ανάπτυξης που θα 

το χρησιμοποιήσει κατά τη δημιουργία και δοκιμή του αντίστοιχου πακέτου παροχής χωρητικότητας. 
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Στην Παροχή Χωρητικότητας στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης δεν 
περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Παροχή ή αδειοδότηση τυχόν λογισμικού, λειτουργικού συστήματος ή λοιπών στοιχείων τρίτων 

κατασκευαστών που περιέχονται σε ένα πακέτο παροχής χωρητικότητας. 

• Φυσική εγκατάσταση υλικού ή λογισμικού που δεν έχει σχέση με την Παροχή Χωρητικότητας στο 

πλαίσιο των Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• Δημιουργία πακέτου παροχής χωρητικότητας. 

• Αντιμετώπιση προβλημάτων ή τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία πακέτου παροχής χωρητικότητας. 

• Δοκιμές σε εφαρμογές ή υλικό του κάθε πελάτη συγκεκριμένα προκειμένου να διαπιστωθεί 

η συμβατότητα με το πακέτο παροχής χωρητικότητας. 

• Οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων αναφέρονται ρητά στο παρόν Προσάρτημα Υπηρεσιών. 
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Προσάρτημα 9  

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης - Connected Configuration (Συνδεδεμένη 
Διαμόρφωση) 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Η υπηρεσία Connected Configuration (Συνδεδεμένη Διαμόρφωση) της Dell παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να 
προσθέσει μια παρουσία του λογισμικού διαχείρισης των συστημάτων του («Λύση Υλοποίησης Πελάτη») εντός των 
εγκαταστάσεων της Dell μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ο Πελάτης αποκτά άμεση πρόσβαση είτε σε ένα 
εικονικό είτε σε ένα φυσικό φιλοξενούμενο περιβάλλον στις εγκαταστάσεις της Dell, όπου μπορεί να αποθηκεύει και 
να διατηρεί τη δική του Λύση Υλοποίησης Πελάτη. Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ολοκληρώνει εργασίες 
διαμόρφωσης εντός των εγκαταστάσεων της Dell, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να εκτελεστούν μόνο 
εφόσον ο Πελάτης είχε λάβει το σύστημα και συνδεθεί στο δίκτυό του. 

Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 

Η υπηρεσία Connected Configuration (Συνδεδεμένη Διαμόρφωση) συνεργάζεται με άλλες υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες που παρατίθενται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών και μπορεί να αγοραστεί σε επιλεγμένα 
συστήματα Dell Precision, Dell OptiPlex, Dell Latitude και φορητούς υπολογιστές Dell XPS. Η Λύση Υλοποίησης 
Πελάτη θα φιλοξενείται σε Κέντρο Διαμόρφωσης της Dell και θα συνδέεται με το δίκτυο του Πελάτη μέσω ασφαλούς 
καναλιού. Η ασφαλής σύνδεση θα παρέχεται ως πύλη δικτύου ανάμεσα στο περιβάλλον του Πελάτη και το 
περιβάλλον παραγωγής της Dell/του Προμηθευτή, με μέγιστο εύρος ζώνης 5 Mbps. Ο Πελάτης μπορεί να 
χρησιμοποιεί το ασφαλές κανάλι για περαιτέρω προσαρμογή άλλων επιλογών υλοποίησης, στις οποίες ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται η κρυπτογράφηση και άλλες δυνατότητες ασφάλειας και πρόσβασης, η διαχείριση βάσει ρόλων, 
ο εντοπισμός Active Directory και άλλου δικτύου και οι διαμορφώσεις βάσεων δεδομένων και ασφάλειας. Η 
διαδικασία υλοποίησης θα περιορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες το μέγιστο για την επεξεργασία και σε δέκα (10) λεπτά 
τεχνικής υποστήριξης για την εκκίνηση και την ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένης ακολουθίας εργασιών ανά 
συσκευή που διαμορφώνεται. Η δυνατότητα εκπλήρωσης παραγγελιών θα υπολογίζεται βάσει των 
προβλεπόμενων όγκων μονάδων του Πελάτη και τις δυνατότητες της Λύσης Υλοποίησης Πελάτη όπως ορίζονται 
σε συντονισμό με την Dell κατά τη διαδικασία μελέτης. Σε αυτό περιλαμβάνεται ο μέσος χρόνος υλοποίησης ανά 
μονάδα και οι μέγιστες μονάδες που μπορούν να υλοποιηθούν ταυτόχρονα. Η Υπηρεσία εξαρτάται από την 
επικύρωση της Dell για την προτεινόμενη λύση υλοποίησης λειτουργικού συστήματος του Πελάτη. Στο πλαίσιο της 
επικύρωσης, η Dell θα συνεργαστεί με τον Πελάτη για τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών από το 
περιβάλλον του Πελάτη σχετικά με τη διαδικασία παροχής χωρητικότητας του λειτουργικού συστήματος. 

Η λύση υλοποίησης θα καθοριστεί με τη χρήση του φυσικού υλικού του Πελάτη ή ως εικονική μηχανή. Η λύση του 
φυσικού υλικού δίνει τη δυνατότητα στον Πελάτη να παρέχει τη δική του λύση υλοποίησης και το σχετικό υλικό που 
του ανήκει προς ενοποίηση στα Κέντρα Διαμόρφωσης της Dell. Η λύση της εικονικής μηχανής δίνει τη δυνατότητα 
στον Πελάτη να δημιουργεί έναν Εικονικό Σκληρό Δίσκο (VHD) του περιβάλλοντος υλοποίησης και να τον 
υποβάλλει στην Dell για φόρτωση σε μια υποδομή φιλοξενίας που έχει σχεδιάσει και συντηρεί η Dell. 

Η υποβολή των παραγγελιών του Πελάτη θα γίνεται μέσω της διαδικασίας πωλήσεων της Dell και η ροή τους μέσω 
της τυπικής διαδικασίας παραγωγής της Dell. Οι πρόσθετες υποστηριζόμενες Υπηρεσίες που επιλέγει ο Πελάτης 
θα υλοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Connected 
Configuration (Συνδεδεμένης Διαμόρφωσης). 

Ο Πελάτης θα υποστηρίξει, θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την Dell από οποιαδήποτε ευθύνη για αξιώσεις 
ή αγωγές που προκύπτει από τυχόν οδηγία του Πελάτη σχετικά με τη διαμόρφωση των Υποστηριζόμενων 
Συστημάτων της Dell με χρήση της ασφαλούς σύνδεσης και της Υπηρεσίας Connected Configuration 
(Συνδεδεμένης Διαμόρφωσης) ή τυχόν αδυναμία του Πελάτη να συμμορφωθεί με τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τις ευθύνες του όπως ορίζονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. Με το παρόν έγγραφο, ο Πελάτης αποδέχεται 
και συμφωνεί ότι η Dell έχει την εξουσιοδότηση να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των φυσικών 
πόρων ή οποιουδήποτε άλλου μέρους του περιβάλλοντος πληροφοριακών συστημάτων της Dell ή/και 
οποιωνδήποτε τρίτων που ενδέχεται να επηρεάζονται από κάποια απειλή ασφάλειας που παρουσιάστηκε σε 
φυσικούς πόρους ή περιβάλλοντα πληροφοριακών συστημάτων της Dell ή των εν λόγω τρίτων εξαιτίας του Πελάτη.  
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Πρόσθετες Διατάξεις 

Η Υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί έξω από τη χώρα στην οποία εδρεύει ο Πελάτης ή/και η Dell. Κατά καιρούς, και 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ανάμεσα στην Dell και τον Πελάτη, η Dell έχει το δικαίωμα να αλλάζει την 
τοποθεσία στην οποία εκτελούνται οι Υπηρεσίες ή/και τον συνεργάτη που τις εκτελεί. Ωστόσο, η Dell συνεχίζει να 
έχει την ευθύνη για την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη. Σε περίπτωση που οι ογκομετρικές υποθέσεις που 
χρησιμοποιεί η Dell και ο Πελάτης για τη μελέτη έργων της Υπηρεσίας Connected Configuration (Συνδεδεμένης 
Διαμόρφωσης) δεν περιλαμβάνονται στις καθιερωμένες απαιτήσεις για την ολοκλήρωση της απόδοσης της 
Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων όγκων μονάδων του πελάτη, του μέσου χρόνου 
υλοποίησης ανά μονάδα, των μέγιστων μονάδων που μπορούν να υλοποιηθούν ταυτόχρονα με τη Λύση 
Υλοποίησης Πελάτη ή/και των παραγόντων διαμόρφωσης που απαιτούν πρόσθετο χρόνο για την εργασία), η Dell 
διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει την τιμολόγηση και τη δυνατότητα εκπλήρωσης ώστε να αντεπεξέρχεται στις 
εν λόγω αλλαγές. 

Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την εξαγωγή όλων των δεδομένων που 
υπάρχουν σε τυχόν φυσικό υλικό, μονάδες δίσκων ή τυχόν φιλοξενούμενη εικονική μηχανή ή άλλα στοιχεία που 
παρέχει στην Dell («Λύση Υλοποίησης Πελάτη»), στο λογισμικό διαχείρισης συστήματος το οποίο χρησιμοποιεί σε 
συνδυασμό με τις Υπηρεσίες («Λογισμικό Πελάτη») ή στο Περιεχόμενο Πελάτη (όπως καθορίζεται παρακάτω), κατά 
περίπτωση, και σύμφωνα με τη σημασία του όρου «δεδομένα» που ισχύει σε διάφορες χώρες, στις οποίες 
ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και ότι η Dell ενεργεί ως η εκτελούσα 
την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό του Πελάτη κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών του παρόντος. 
Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι έχει την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους για το 
απόρρητο δεδομένων σε κάθε χώρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εξαγωγέας των δεδομένων και 
ότι η Dell έχει την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους για το απόρρητο δεδομένων σε κάθε χώρα 
ως εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει την Dell, εάν παραβεί οποιαδήποτε 
υποχρέωσή του όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους για το απόρρητο δεδομένων σε κάθε χώρα 
και εάν αποτύχει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως παρατίθενται στη 
Σύμβαση του Πελάτη για την αγορά των Υποστηριζόμενων Συστημάτων και Υπηρεσιών της Dell. Η Dell δεν είναι 
υποχρεωμένη να παρέχει τις Υπηρεσίες και μπορεί να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών κατόπιν παράβασης 
του Πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση του Πελάτη. Επίσης, η Dell δεν υπέχει καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν 
από παράβαση του Πελάτη. Εναλλακτικά, ο Πελάτης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις και δαπάνες 
για τυχόν συνεπαγόμενο πρόσθετο χρονικό διάστημα ή υλικά, απώλεια ή ζημιά που υπέστη η Dell ή οι πάροχοί 
της. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Dell και να συνεργαστεί μαζί της καλή τη πίστει για την επίλυση 
οποιουδήποτε σχετικού θέματος εάν υπάρχει ζήτημα σφάλματος, ελαττώματος, ανεπάρκειας ή άλλο πρόβλημα 
όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για το απόρρητο των 
δεδομένων και τυχόν σχετικές διατάξεις της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης προκαλέσει προβλήματα ή σφάλματα που εμποδίζουν την Dell να υλοποιήσει την 
υπηρεσία εντός του περιβάλλοντος της εγκατάστασης στο καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, η Dell θα συντονίσει με 
τον Πελάτη την αποστολή των εν λόγω μονάδων «ως έχουν» από το σημείο βλάβης ή από μια απλοποιημένη 
ακολουθία εργασιών πριν από το σημείο βλάβης. Ο Πελάτης που λαμβάνει μονάδες «ως έχουν» έχει την ευθύνη 
για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των μονάδων η οποία θα υλοποιείται εντός του περιβάλλοντος του Πελάτη. 
Μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις σε μελλοντικές παραγγελίες χωρίς την παροχή επιβεβαίωσης επίλυσης της 
αστοχίας στην Dell. 

Εξαιρούμενες Υπηρεσίες  

Στην Υπηρεσία δεν περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες: 

• Δημιουργία από την Dell ακολουθίας εργασιών, ειδώλου ή άλλου περιεχομένου του Πελάτη («Περιεχόμενο 
Πελάτη») για λογαριασμό του Πελάτη∙ 

• Υποστήριξη ή συντήρηση τυχόν Λύσης Υλοποίησης Πελάτη ή Λογισμικού του Πελάτη από την Dell εφόσον, 
ωστόσο, οι εργασίες συντήρησης τυχόν Λύσης Υλοποίησης Πελάτη που καλύπτεται από ενεργή σύμβαση 
υποστήριξης ή συντήρησης με την Dell εκτελεστούν από την Dell με βάση την εν λόγω ενεργή σύμβαση 
υποστήριξης ή συντήρησης∙ 

• Υπηρεσίες μετεγκατάστασης δεδομένων∙ 

• Ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας που θα δημιουργηθεί αποκλειστικά και ειδικά για τον Πελάτη 

• Προεγκατάσταση δεδομένων στοιχείων του συστήματος πελάτη· 
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• Επίλυση ζητημάτων ή αστοχιών της Λύσης Υλοποίησης Πελάτη, και· 

• κάθε άλλη δραστηριότητα πλην όσων επισημαίνονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. 
Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών δεν εκχωρεί στον Πελάτη εγγυήσεις πέραν όσων παρέχονται με βάση τους 
όρους της βασικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει ή της Σύμβασης, όπως ισχύει κατά 
περίσταση.  

Ευθύνες και Τεχνικές Απαιτήσεις του Πελάτη στο πλαίσιο της Υπηρεσίας 
Connected Configuration (Συνδεδεμένης Διαμόρφωσης) 

Ο Πελάτης πρέπει να πληροί ή να υπερβαίνει τις ακόλουθες απαιτήσεις και ευθύνες για την αγορά, ενεργοποίηση 
και χρήση των λύσεων υπηρεσιών είτε φυσικού υλικού είτε εικονικής μηχανής. Η αδυναμία του Πελάτη να παράσχει 
ένα είδος ή να εκτελέσει μια εργασία που προβλέπεται στις ευθύνες του Πελάτη στο πλαίσιο της Υπηρεσίας 
Connected Configuration (Συνδεδεμένης Διαμόρφωσης) ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις ή να μην επιτρέψει 
στην Dell να υλοποιήσει την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που κάποιος «Τελικός Χρήστης» του Πελάτη χρησιμοποιεί τρίτους (π.χ. αναδόχους, 
αντιπροσώπους, υπεύθυνους ενοποίησης συστημάτων ή/και Συνεργάτες του Δικτύου Διανομής), με τον όρο 
«Συνεργάτης του Πελάτη» θα νοείται ο τρίτος που χρησιμοποιεί ο Τελικός Χρήστης του Πελάτη, («Τελικός Χρήστης 
του Πελάτη»). 

• Ευθύνες Συνεργάτη του Πελάτη (όπου ισχύει): 

o Να μεταβιβάζει γραπτώς στον Τελικό Χρήστη του Πελάτη όλες τις ευθύνες του Πελάτη όπως 
αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. 

o Να διευκολύνει τις επικοινωνίες, να συντάσσει οδηγίες ή να υποδεικνύει στις Υπηρεσίες Dell να 
συνεργάζονται απευθείας με τον Τελικό Χρήστη του Πελάτη για αυτές. 

o Να παρέχει ή να απαιτεί από τον Τελικό Χρήστη του Πελάτη να παρέχει τα παραδοτέα που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας (Οδηγίες εργασίας πελάτη, έγγραφο απαιτήσεων 
πελάτη VPN, Λύση Υλοποίησης Πελάτη [φυσικά ή εικονικά], κ.λπ.). 

• Ο Πελάτης θα ορίσει έναν μόνο υπεύθυνο επικοινωνίας («Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη») και 
υπεύθυνους τεχνικών ζητημάτων («Υπεύθυνοι Τεχνικοί») όπως απαιτείται για την υποστήριξη της 
δημιουργίας και συντήρησης του κάθε τοπικού περιβάλλοντος Connected Configuration (Συνδεδεμένης 
Διαμόρφωσης). 

• Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας απαιτείται να έχουν καλή γνώση των στοιχείων της υποδομής που θα ληφθούν 
υπόψη στις Υπηρεσίες και θα παρέχουν υποστήριξη στις εξής, ενδεικτικά, εργασίες: 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη θα έχει τη δικαιοδοσία να ενεργεί για λογαριασμό του 
Πελάτη σε κάθε πτυχή της Υπηρεσίας, όπως να ενημερώνει τα κατάλληλα άτομα στην εταιρεία του 
Πελάτη για διάφορα προβλήματα και να επιλύει αντικρουόμενες απαιτήσεις. 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε επικοινωνία μεταξύ του 
Πελάτη και της Dell, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων ή αιτημάτων για το πεδίο εφαρμογής της 
Υπηρεσίας, θα διεξάγεται μέσω του αρμόδιου Υπεύθυνου Έργου της Dell. 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη οφείλει να παράσχει έγκαιρη πρόσβαση σε τεχνικούς και 
υπεύθυνους επικοινωνίας της εταιρείας και σε δεδομένα/πληροφορίες που απαιτούνται για όσα 
θέματα αφορούν το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας. 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη οφείλει να διασφαλίζει την παρουσία βασικών υπεύθυνων 
επικοινωνίας του Πελάτη στις συναντήσεις και στις παρουσιάσεις των Υπηρεσιών που πρέπει να 
παρασχεθούν. 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη θα λαμβάνει και θα παρέχει τις απαιτούμενες απαιτήσεις 
έργου, πληροφορίες, δεδομένα, αποφάσεις και εγκρίσεις. 
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• Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να παρέχει τυχόν υλικό ή/και λογισμικό που απαιτείται για την ενεργοποίηση 
μιας κατάλληλης και ασφαλούς λύσης υλοποίησης όπως ορίστηκε σε συνεργασία με την Dell κατά τη 
διαδικασία μελέτης λύσεων. Η καθορισμένη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει τους αναμενόμενους όγκους 
υλοποίησης του συστήματος πελάτη. 

• Ο Πελάτης θα παρέχει μία (1) διαμορφωμένη Λύση Υλοποίησης για κάθε περιφερειακό Κέντρο 
Διαμόρφωσης της Dell όπου θα εκτελεστούν οι υπηρεσίες Connected Configuration (Συνδεδεμένη 
Διαμόρφωση), συμπεριλαμβανομένων των εξής στοιχείων: Υλικό Πελάτη ή/και Λογισμικό Πελάτη ή/και όλο 
το Περιεχόμενο Πελάτη. 

• Ο Πελάτης έχει την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες συντήρησης, ασφάλειας, διαχείρισης, παρακολούθησης 
και υποστήριξης του Λογισμικού ή/και Υλικού του Πελάτη και ο Πελάτης συμφωνεί ότι εάν προκύψει κάποιο 
ζήτημα υποστήριξης ή συντήρησης που έχει σχέση με το Λογισμικό ή/και το Υλικό του Πελάτη, θα απαλλάξει 
την Dell από την υποχρέωσή της να υλοποιήσει την Υπηρεσία ωσότου επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα 
υποστήριξης ή συντήρησης. 

• Ο Πελάτης θα εφαρμόζει και θα συντηρεί ένα ασφαλές δίκτυο ανάμεσα στο δίκτυο του Πελάτη και κάθε 
Κέντρο Διαμόρφωσης της Dell. Η ασφαλής σύνδεση δικτύου πρέπει τουλάχιστον να πληροί όλες τις 
απαιτήσεις ασφάλειας του VPN site-to-site της Dell. 

• Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και τη διαχείριση μιας διαδικασίας υλοποίησης Preboot 
Execution Environment (PXE) εξασφαλίζοντας ότι η εν λόγω διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 
τεσσάρων (4) ωρών και περιορίζοντας την αλληλεπίδραση του τεχνικού σε δέκα (10) λεπτά το μέγιστο για 
τους σκοπούς εκκίνησης και ολοκλήρωσης της υλοποίησης του συστήματος πελάτη. 

o Ο Πελάτης έχει την ευθύνη για: 

▪ τη ρύθμιση του περιβάλλοντος PXE Boot, 

▪ τη δοκιμή/επικύρωση των πλατφορμών υλικού που πρόκειται να αγοράσει ο πελάτης. Πριν 
από τη μετάβαση στις νέες πλατφόρμες υλικού, ο Πελάτης πρέπει να αγοράσει νέες 
πλατφόρμες χωρίς υπηρεσίες και να πραγματοποιήσει ενοποίηση και δοκιμή των νέων 
μοντέλων και των πακέτων προγραμμάτων οδήγησης στο πλαίσιο της λύσης υλοποίησης 
του λειτουργικού συστήματος του Πελάτη. Το Λειτουργικό Σύστημα πρέπει να παρασχεθεί 
από τη λύση υλοποίησης του λειτουργικού συστήματος (OS) του Πελάτη (ανάπτυξη χωρίς 
λειτουργικό σύστημα) και δεν μπορεί να εξαρτάται από την απαίτηση για υπάρχον 
λειτουργικό σύστημα/είδωλο στο σύστημα.  

▪ Οι πλατφόρμες υλικού πελάτη χωρίς θύρα δικτύου (RJ-45) στο σύστημα πρέπει να 
επικυρώσουν τη διεργασία υλοποίησης PXE με έναν προσαρμογέα δικτύου USB σε 
NIC εγκεκριμένο από το Κέντρο Διαμόρφωσης της Dell. Πρέπει να επαληθεύετε τη 
δυνατότητα υποστήριξης συγκεκριμένου προσαρμογέα δικτύου με τον υπεύθυνο έργου 
Υπηρεσιών Διαμόρφωσης. 

• Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να παρέχει και να διατηρεί τις οδηγίες για τις εργασίες υλοποίησης του 
λειτουργικού συστήματος (OS) του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων που απαιτούνται για την 
εκκίνηση της υλοποίησης του OS του πελάτη, των οδηγιών που ορίζουν με σαφήνεια πότε ολοκληρώθηκε 
η υλοποίηση του OS, των βημάτων για την απενεργοποίηση του συστήματος πριν από την αποστολή και 
των βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση αστοχίας κατά 
την υλοποίηση του συστήματος πελάτη. 

o Οι οδηγίες για τις εργασίες υλοποίησης του λειτουργικού συστήματος (OS) του πελάτη πρέπει να 
περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες και στιγμιότυπα οθόνης για τους τεχνικούς του εργοστασίου της 
Dell ώστε να ξεκινήσουν και να επαληθεύσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της υλοποίησής σας. 

o Η ακολουθία εργασιών του πελάτη και οι οδηγίες για τις εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν μια 
«πλήρη οθόνη» ως μία από τις τελικές εργασίες στην ακολουθία εργασιών. Το παράθυρο διαλόγου 
«πλήρης οθόνη» είναι ένας έλεγχος ποιότητας για να επαληθεύουν οι τεχνικοί του εργοστασίου την 
επιτυχή ολοκλήρωση. Η «πλήρης οθόνη» πρέπει να παραμένει στην οθόνη μέχρι να εκτελέσει 
κάποια ενέργεια ο τεχνικός. 



 

 

 

38    Configuration Services | 4.4 | May 10, 2022 

 
 

• Ο πελάτης πρέπει να διατηρεί ενημερωμένη τη Λύση Υλοποίησης Πελάτη και την υλοποίηση συστήματος, 
το πρόγραμμα οδήγησης και το λειτουργικό σύστημα, καθώς και να διασφαλίζει ότι υπάρχει διαθέσιμο το 
περιεχόμενο που απαιτείται για τις υλοποιήσεις του συστήματος πελάτη στο περιβάλλον διαχείρισης 
συστημάτων που φιλοξενείται στο Κέντρο Διαμόρφωσης της Dell. Ο Πελάτης πρέπει να αξιοποιεί πλήρως 
το φιλοξενούμενο περιβάλλον διαχείρισης συστημάτων του για εργασίες ανάπτυξης συστημάτων πελατών, 
ώστε να ελαχιστοποιείται η κίνηση δικτύου και να μειώνεται η διάρκεια των διεργασιών υλοποίησης 
συστημάτων. 

• Ο Πελάτης έχει την ευθύνη για τις αστοχίες που σχετίζονται με την υποστήριξη και την αντιμετώπιση 
προβλημάτων αναφορικά με τη Λύση Υλοποίησης Πελάτη. Οι αστοχίες της Λύσης Υλοποίησης Πελάτη 
ενδέχεται να καθυστερήσουν την αποστολή των παραγγελιών του Πελάτη ή να απαιτήσουν την 
αποστολή μονάδων του Πελάτη από την Dell με μειωμένη ακολουθία εργασιών ή «ως έχουν». 
Ο Πελάτης πρέπει να απαντά άμεσα σε αιτήματα υποστήριξης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
καθυστερήσεις στις παραγγελίες ή η μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η Dell ζητά από 
τον Πελάτη να παράσχει υπεύθυνους επικοινωνίας για συχνή υποστήριξη και υπεύθυνους επικοινωνίας για 
παραπομπή ζητημάτων, σε περίπτωση που οι κύριοι υπεύθυνοι επικοινωνίας δεν είναι διαθέσιμοι. 
Η ευθύνη υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων του Πελάτη περιλαμβάνει: 

o την παροχή υπεύθυνων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων λιστών διανομής ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αριθμών τηλεφώνου (σταθερού/κινητού) και υπεύθυνων επικοινωνίας για θέματα 
διαχείρισης για χρήση με σκοπό: 

▪ την υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ώρες 

▪ την υποστήριξη εκτός των εργάσιμων ωρών και κατά το Σαββατοκύριακο 

▪ τις ειδοποιήσεις για συντήρηση/χρόνο εκτός λειτουργίας του Κέντρου Διαμόρφωσης 
της Dell 

o Η υποστήριξη της Λύσης Υλοποίησης Πελάτη περιλαμβάνει αντιμετώπιση προβλημάτων 
σχετικών με: 

▪ Το περιβάλλον PXE boot του Πελάτη 

▪ Τον Διακομιστή Υλοποίησης του Πελάτη και τις ομάδες ορίων (Microsoft Endpoint 
Configuration Manager (MECM), διακομιστή σημείου διανομής Configuration Manager, 
κοινόχρηστο στοιχείο διανομής Microsoft Deployment Toolkit κ.λπ.) 

▪ Την ακολουθία εργασιών της υλοποίησης του Πελάτη, το boot WIM, τα πακέτα 
προγραμμάτων οδήγησης και το περιεχόμενο εφαρμογών, τη διαχείριση σφαλμάτων, την 
πλήρη οθόνη κ.λπ.  

▪ Τη δικτύωση/Το τείχος προστασίας για ασφαλείς συνδέσεις VPN site-to-site 

• Οι πελάτες που χρησιμοποιούν μια εικονική παρουσία της Λύσης Υλοποίησης Πελάτη πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις του Connected Configuration VM της Dell (π.χ. μέγεθος σκληρού δίσκου VM, μέγεθος 
μνήμης, πυρήνες CPU, μορφή εξαγωγής VHD). 

• Οι πελάτες που χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους υποδομής για την υλοποίηση του συστήματος πελάτη, 
π.χ. διακομιστή, τείχος προστασίας/τελικό σημείο vpn, μεταγωγείς δικτύου, θα διατηρούν όλο το 
υλικολογισμικό και το υλικό σε κάθε πόρο. Η Dell θα συνεργαστεί με τον πελάτη αναλόγως των αναγκών 
για να παρέχει πρόσβαση σε στοιχεία που δόθηκαν για συντήρηση ή για επιδιόρθωση λειτουργίας. Η Dell 
μπορεί επίσης να συνεργαστεί με τον πελάτη για να κάνει επανεκκίνηση ενός συστήματος μετά από μια 
βλάβη υλικού ή ενημέρωση υλικολογισμικού. Η σύμβαση του Πελάτη με οποιοδήποτε τρίτο μέρος για 
εργασίες συντήρησης δεν δίνει σε καμία περίπτωση στον Πελάτη ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το δικαίωμα 
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της Dell, εάν δεν εξασφαλιστεί προηγουμένως γραπτή άδεια της Dell όπου 
θα αναφέρεται ότι συμφωνεί και αποδέχεται την εν λόγω πρόσβαση. 

• Οι πελάτες που παρέχουν φυσικούς πόρους υποδομής θα προμηθεύουν, θα διαμορφώνουν και 
θα διαχειρίζονται το απαιτούμενο υλικό για τις Υπηρεσίες ως εξής: 

 

o Το υλικό μπορεί να τοποθετηθεί σε rack 

o Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χώρος rack έως 4U 
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• Εάν ο Πελάτης αλλάξει τις προδιαγραφές για την υλοποίηση των συστημάτων του κατά την παροχή της 
Υπηρεσίας, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή να μην επιτραπεί στην Dell να υλοποιήσει την 
Υπηρεσία. Οι πελάτες πρέπει να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αλλαγών για να 
εξασφαλίζουν ότι οι αλλαγές τεκμηριώνονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και κοινοποιούνται καταλλήλως πριν 
από την εφαρμογή της παραγωγής. Η εφαρμογή της παραγωγής πρέπει να συντονίζεται, για να 
περιορίζεται η διακοπή της Υπηρεσίας, μέσω της αποφυγής των ωρών παραγωγής του Κέντρου 
Διαμόρφωσης της Dell (επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Έργου της Dell για λεπτομέρειες). Η ειδοποίηση 
του Υπεύθυνου Έργου της Dell για επερχόμενες αλλαγές το συντομότερο δυνατό θα βοηθήσει στον 
περιορισμό της διακοπής και θα δώσει, ενδεχομένως, περισσότερο χρόνο για την εκπλήρωση των 
παραγγελιών. Ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει τον Υπεύθυνο Έργου της Dell για: 

o Σκόπιμες αλλαγές στις προδιαγραφές υλοποίησης του Πελάτη 

o Το εσωτερικό τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής του Πελάτη Χρόνους συντήρησης/εκτός 
λειτουργίας που επηρεάζουν τη λύση υλοποίησης του λειτουργικού συστήματος (OS) του Πελάτη 

o Αλλαγές στον όγκο αναμενόμενων παραγγελιών ή/και στον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση 
των συστημάτων του πελάτη που υπερβαίνει τις 4 ώρες. 
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Προσάρτημα 10  

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης - Connected Provisioning (Συνδεδεμένη 
Παροχή Χωρητικότητας) 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Η υπηρεσία Connected Provisioning (Συνδεδεμένη Παροχή Χωρητικότητας) της Dell παρέχει στον Πελάτη τη 
δυνατότητα διαμόρφωσης των συστημάτων προγράμματος-πελάτη με τη χρήση της λύσης Ενοποιημένης 
διαχείρισης τελικού σημείου (Unified Endpoint Management - UEM) μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Ίντερνετ εντός 
της εφοδιαστικής αλυσίδας της Dell. Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ολοκληρώνει εργασίες διαμόρφωσης 
εντός των εγκαταστάσεων της Dell, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να εκτελεστούν μόνο εφόσον ο Πελάτης 
είχε λάβει το σύστημα και συνδεθεί στο διαδίκτυο. 

Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 

Η υπηρεσία Connected Provisioning (Συνδεδεμένη Παροχή Χωρητικότητας) συνεργάζεται με άλλες συμβατές 
υπηρεσίες που παρατίθενται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών και μπορούν να αγοραστούν σε επιλεγμένα 
συστήματα Dell Precision, Dell OptiPlex, Dell Latitude και φορητούς υπολογιστές Dell XPS.  

Τα συστήματα θα φορτωθούν με ένα καθαρό λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Professional και θα 
εισαχθούν τα προγράμματα οδήγησης εργοστασιακής παραγωγής της Dell.  

Τα συστήματα θα καταχωρίζονται αυτόματα στο περιβάλλον διαχείρισης τελικού σημείου του Πελάτη πριν από τη 
σύνδεση στο διαδίκτυο με χρήση στοιχείων που θα παράσχει ο Πελάτης στην Dell μέσω πύλης της Dell 
ή συνδέσεων B2B (στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται το όνομα του Οργανισμού, το Αναγνωριστικό Μισθωτή 
και οι πληροφορίες Ομάδας). Ο Πελάτης έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την ακρίβεια των εν λόγω στοιχείων και 
η μη παροχή ακριβών στοιχείων μπορεί να καθυστερήσει την επεξεργασία της παραγγελίας του Πελάτη για τις 
Υπηρεσίες και τα Υποστηριζόμενα Προϊόντα.  

Εάν απαιτείται και υποστηρίζεται, η διαμεσολάβηση UEM που απαιτείται για να διευκολυνθεί η αυτοματοποιημένη 
εγγραφή και παροχή χωρητικότητας για αυτές τις λύσεις διαχείρισης τελικού σημείου θα εγκαθίσταται πριν από τη 
σύνδεση στο διαδίκτυο. Θα ισχύουν ξεχωριστοί όροι χρήσης από τον πάροχο λύσεων UEM του Πελάτη για τη 
χρήση της εν λόγω λύσης UEM από τον Πελάτη.  

Η Dell θα εκτελεί τις παρακάτω εργασίες για κάθε νέο σύστημα υλικού υπολογιστή κατά την υπηρεσία Connected 
Provisioning (Συνδεδεμένη Παροχή Χωρητικότητας) της Dell: 

● Ο Τεχνικός της Dell θα συνδέσει τα συστήματα υλικού του Υπολογιστή του Πελάτη που κατασκευάστηκαν 
και αγοράστηκαν πρόσφατα στο περιβάλλον υλοποίησης μέσω ενσύρματης σύνδεσης Ethernet. 

● Στη συνέχεια, ο Τεχνικός της Dell θα εκκινήσει την καθορισμένη διαδικασία παροχής χωρητικότητας UEM. 
Δεν θα χρειαστούν περισσότερα από δέκα (10) λεπτά για την εκκίνηση της διαδικασίας υλοποίησης, 
χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αλληλεπίδραση του Τεχνικού πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Η συνολική διαδικασία υλοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. 

● Η διαδικασία παροχής χωρητικότητας UEM που διαχειρίζεται ο Πελάτης θα διαμορφώνει αυτόματα 
συστήματα με βάση την υλοποίηση της λύσης. 

● Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία (θα εμφανιστεί πράσινο χρώμα στην οθόνη), ο Τεχνικός της Dell θα 
ετοιμάσει τον υπολογιστή για την τελική αποστολή. 

● Σε περίπτωση βλάβης, (θα εμφανιστεί κόκκινο χρώμα στην οθόνη), η Dell θα την προωθήσει στο SPOC 
του Πελάτη, για να διεξαχθεί έλεγχος και να διορθωθεί.  

Η υποβολή των παραγγελιών του Πελάτη θα γίνεται μέσω της διαδικασίας πωλήσεων της Dell και η ροή τους μέσω 
της τυπικής διαδικασίας παραγωγής της Dell. Οι πρόσθετες υποστηριζόμενες Υπηρεσίες που επιλέγει ο Πελάτης 
θα υλοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Connected 
Provisioning (Συνδεδεμένης Παροχή Χωρητικότητας). 
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Ο Πελάτης θα υποστηρίξει, θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την Dell από οποιαδήποτε ευθύνη για αξιώσεις 
ή αγωγές που προκύπτουν από τυχόν οδηγία του Πελάτη σχετικά με τη διαμόρφωση των Υποστηριζόμενων 
Συστημάτων της Dell με χρήση της ασφαλούς σύνδεσης και της υπηρεσίας Connected Provisioning (Συνδεδεμένης 
Παροχής Χωρητικότητας) ή τυχόν αδυναμία του Πελάτη να συμμορφωθεί με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις 
ευθύνες του όπως ορίζονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. Με το παρόν έγγραφο, ο Πελάτης αποδέχεται 
και συμφωνεί ότι η Dell έχει την εξουσιοδότηση να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των φυσικών 
πόρων ή οποιουδήποτε άλλου μέρους του περιβάλλοντος πληροφοριακών συστημάτων της Dell ή/και 
οποιωνδήποτε τρίτων που ενδέχεται να επηρεάζονται από κάποια απειλή ασφάλειας που παρουσιάστηκε σε 
φυσικούς πόρους ή περιβάλλοντα πληροφοριακών συστημάτων της Dell ή των εν λόγω τρίτων εξαιτίας του Πελάτη.  

Πρόσθετες Διατάξεις 

Η Υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί έξω από τη χώρα στην οποία εδρεύει ο Πελάτης ή/και η Dell. Κατά καιρούς, και 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ανάμεσα στην Dell και τον Πελάτη, η Dell έχει το δικαίωμα να αλλάζει την 
τοποθεσία στην οποία εκτελούνται οι Υπηρεσίες ή/και τον συνεργάτη που τις εκτελεί. Ωστόσο, η Dell συνεχίζει να 
έχει την ευθύνη για την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη. Σε περίπτωση που οι ογκομετρικές υποθέσεις που 
χρησιμοποιεί η Dell και ο Πελάτης για τη μελέτη έργων της υπηρεσίας Connected Provisioning (Συνδεδεμένης 
Παροχής Χωρητικότητας) δεν περιλαμβάνονται στις καθιερωμένες απαιτήσεις για την ολοκλήρωση της απόδοσης 
της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων όγκων μονάδων του πελάτη, του μέσου χρόνου 
υλοποίησης ανά μονάδα ή/και των παραγόντων διαμόρφωσης που απαιτούν πρόσθετο χρόνο για την εργασία), 
η Dell διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει την τιμολόγηση και τη δυνατότητα εκπλήρωσης ώστε να 
αντεπεξέρχεται στις εν λόγω αλλαγές. 

Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την εξαγωγή όλων των δεδομένων που 
περιέχονται σε φυσικό υλικό που προμηθεύεται από τη λύση Ενοποιημένης διαχείρισης τελικού σημείου του Πελάτη 
και χρησιμοποιείται από τον Πελάτη σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες («Λογισμικό Πελάτη») ή στο Περιεχόμενο 
Πελάτη (όπως καθορίζεται παρακάτω), με βάση τα ισχύοντα, και σύμφωνα με τη σημασία του όρου «δεδομένα» 
που ισχύει σε διάφορες χώρες στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και 
ότι η Dell ενεργεί ως η εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό του Πελάτη κατά την υλοποίηση 
των Υπηρεσιών του παρόντος. Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι έχει την ευθύνη για τη συμμόρφωση με 
τους ισχύοντες νόμους για το απόρρητο δεδομένων σε κάθε χώρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και 
εξαγωγέας των δεδομένων και ότι η Dell έχει την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους για το 
απόρρητο δεδομένων σε κάθε χώρα ως εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει 
την Dell, εάν παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους για το 
απόρρητο δεδομένων σε κάθε χώρα και εάν αποτύχει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις όπως παρατίθενται στη Σύμβαση του Πελάτη για την αγορά των Υποστηριζόμενων Συστημάτων και 
Υπηρεσιών της Dell. Η Dell δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τις Υπηρεσίες και μπορεί να διακόψει την παροχή 
των Υπηρεσιών κατόπιν παράβασης του Πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση του Πελάτη. Επίσης, η Dell δεν υπέχει 
καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από παράβαση του Πελάτη. Εναλλακτικά, ο Πελάτης ενδέχεται να 
επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις και δαπάνες για τυχόν συνεπαγόμενο πρόσθετο χρονικό διάστημα ή υλικά, 
απώλεια ή ζημιά που υπέστη η Dell ή οι πάροχοί της. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Dell και να 
συνεργαστεί μαζί της καλή τη πίστει για την επίλυση οποιουδήποτε σχετικού θέματος εάν υπάρχει ζήτημα 
σφάλματος, ελαττώματος, ανεπάρκειας ή άλλο πρόβλημα όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις 
που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για το απόρρητο των δεδομένων και τυχόν σχετικές διατάξεις της Σύμβασης. 

Εξαιρούμενες Υπηρεσίες  

Στην Υπηρεσία δεν περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες: 

• Δημιουργία από την Dell αυτοματισμού παροχής χωρητικότητας ή άλλου περιεχομένου του Πελάτη (στο 
εξής «Περιεχόμενο Πελάτη») για λογαριασμό του Πελάτη, 

• Υποστήριξη ή συντήρηση τυχόν λύσης Ενοποιημένης διαχείρισης τελικού σημείου του Πελάτη ή του 
Λογισμικού του Πελάτη από την Dell, εφόσον, ωστόσο, οι εργασίες συντήρησης τυχόν λύσης Ενοποιημένης 
διαχείρισης τελικού σημείου του Πελάτη που καλύπτεται από ενεργή σύμβαση υποστήριξης ή συντήρησης 
με την Dell εκτελεστούν από την Dell με βάση την εν λόγω ενεργή σύμβαση υποστήριξης ή συντήρησης, 

• Υπηρεσίες μετεγκατάστασης δεδομένων∙πελάτη, 

• Ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας που θα δημιουργηθεί αποκλειστικά και ειδικά για τον Πελάτη 
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• Επίλυση ζητημάτων ή αστοχιών της λύσης Ενοποιημένης διαχείρισης τελικού σημείου του Πελάτη και 

• κάθε άλλη δραστηριότητα πλην όσων επισημαίνονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας. 
 

Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών δεν εκχωρεί στον Πελάτη εγγυήσεις πέραν όσων παρέχονται με βάση τους 
όρους της βασικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει ή της Σύμβασης, όπως ισχύει κατά 
περίσταση.  

Ευθύνες και Τεχνικές Απαιτήσεις του Πελάτη στο πλαίσιο της Υπηρεσίας 
Connected Provisioning (Συνδεδεμένης Παροχής Χωρητικότητας) 

Για την αγορά της εν λόγω Υπηρεσίας, ο Πελάτης πρέπει να πληροί ή να υπερβαίνει τις ακόλουθες απαιτήσεις και 
ευθύνες. Εάν ο Πελάτης δεν καταφέρει να παράσχει κάποιο είδος ή να εκτελέσει κάποια εργασία από όσες 
προβλέπονται βάσει των εν λόγω ευθυνών του στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Connected Provisioning (Συνδεδεμένης 
Παροχής Χωρητικότητας), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή να μην επιτραπεί στην Dell να υλοποιήσει την 
Υπηρεσία. 

• Η Υπηρεσία εξαρτάται από την επικύρωση της Dell για τη λύση παροχής χωρητικότητας UEM του 
Πελάτη. Στο πλαίσιο της επικύρωσης, η Dell θα συνεργαστεί με τον Πελάτη για τη συλλογή και την 
ανάλυση πληροφοριών από το περιβάλλον UEM του Πελάτη σχετικά με τη διαδικασία παροχής 
χωρητικότητας. 

• Ο Πελάτης θα ορίσει έναν μόνο υπεύθυνο επικοινωνίας («Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη») και 
τεχνικούς διαχειριστές UEM («Υπεύθυνοι Τεχνικοί») όπως απαιτείται για την υποστήριξη της δημιουργίας 
και συντήρησης του κάθε τοπικού περιβάλλοντος Connected Provisioning (Συνδεδεμένης Παροχής 
Χωρητικότητας). 

• Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας απαιτείται να έχουν καλή γνώση των στοιχείων που θα ληφθούν υπόψη στις 
Υπηρεσίες και θα παρέχουν υποστήριξη στις εξής, ενδεικτικά, εργασίες: 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη θα έχει τη δικαιοδοσία να ενεργεί για λογαριασμό του 
Πελάτη σε κάθε πτυχή της Υπηρεσίας, όπως να ενημερώνει τα κατάλληλα άτομα στην εταιρεία του 
Πελάτη για διάφορα προβλήματα και να επιλύει αντικρουόμενες απαιτήσεις. 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε επικοινωνία μεταξύ του 
Πελάτη και της Dell, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων ή αιτημάτων για το πεδίο εφαρμογής της 
Υπηρεσίας, θα διεξάγεται μέσω του αρμόδιου ειδικού Συνδεδεμένων Υπηρεσιών της Dell. 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη οφείλει να παράσχει έγκαιρη πρόσβαση σε τεχνικούς και 
υπεύθυνους επικοινωνίας της εταιρείας και σε δεδομένα/πληροφορίες που απαιτούνται για όσα 
θέματα αφορούν το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας. 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη οφείλει να διασφαλίζει την παρουσία βασικών υπεύθυνων 
επικοινωνίας του Πελάτη στις συναντήσεις και στις παρουσιάσεις των Υπηρεσιών που πρέπει να 
παρασχεθούν. 

o Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη θα λαμβάνει και θα παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες 
του προφίλ, δεδομένα, αποφάσεις και εγκρίσεις. 

• Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να παρέχει κατάλληλη και ασφαλή λύση παροχής χωρητικότητας όπως 
ορίστηκε σε συνεργασία με την Dell κατά τη διαδικασία μελέτης λύσεων.  

• Ο Πελάτης έχει την ευθύνη για όλες τις διαδικασίες συντήρησης, ασφάλειας, διαχείρισης, παρακολούθησης 
και υποστήριξης της λύσης Ενοποιημένης διαχείρισης τελικού σημείου (UEM) του Πελάτη και ο Πελάτης 
συμφωνεί ότι εάν προκύψει κάποιο ζήτημα υποστήριξης ή συντήρησης που έχει σχέση με τη λύση UEM 
του Πελάτη, η Dell θα απαλλαγεί από την υποχρέωσή της να υλοποιήσει την Υπηρεσία ωσότου επιλυθεί 
το εν λόγω ζήτημα. 
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• Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και τη διαχείριση μιας διαδικασίας παροχής χωρητικότητας 
Ενοποιημένης διαχείρισης τελικού σημείου εξασφαλίζοντας ότι η εν λόγω διαδικασία μπορεί 
να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) ωρών και περιορίζοντας την αλληλεπίδραση του τεχνικού σε 
δέκα (10) λεπτά το μέγιστο για τους σκοπούς εκκίνησης και ολοκλήρωσης της υλοποίησης του συστήματος 
πελάτη. 

• Εάν ο Πελάτης αλλάξει τις προδιαγραφές παροχής χωρητικότητας κατά την παροχή της Υπηρεσίας, 
ενδέχεται να μην ισχύσει για τα συστήματα που έχουν ήδη εφαρμόσει τη διαδικασία παροχής 
χωρητικότητας. 

• Ο Πελάτης έχει την ευθύνη να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες επιλογές του λειτουργικού συστήματος 
Dell Windows Professional μέσω του προφίλ του.  

• Κάθε σφάλμα που αφορά την παροχή χωρητικότητας που προκαλείται από την Ενοποιημένη διαχείριση 

τελικού σημείου του Πελάτη. Ο τεχνικός υπεύθυνος επικοινωνίας του Πελάτη θα επιλύει έγκαιρα το 

ζήτημα. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, η Dell επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει παραγγελίες 

που ματαιώθηκαν. 
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Προσάρτημα 11  

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Ready Image 
  

Επισκόπηση Υπηρεσίας  

Η Υπηρεσία Ready Image της Dell παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών τελικού 
χρήστη του πελάτη με συγκεκριμένη έκδοση των Windows Professional και πακέτο γλώσσας, καθώς και τα 
απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης για καθαρή και προβλέψιμη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος χωρίς 
να περιλαμβάνεται επιπλέον λογισμικό. 

Διαδικασίες Παροχής Υπηρεσιών και Ευθύνες της Dell 

Η υπηρεσία Ready Image συνεργάζεται με άλλες συμβατές υπηρεσίες που παρατίθενται στην παρούσα Περιγραφή 
Υπηρεσιών και μπορούν να αγοραστούν σε επιλεγμένα συστήματα Dell Precision, Dell OptiPlex, Dell Latitude και 
φορητούς υπολογιστές Dell XPS («Υποστηριζόμενα Συστήματα Dell»).  

Μπορεί να γίνει εγγραφή των προϊόντων στο Autopilot της Microsoft, εφόσον παρέχονται οι απαιτούμενες 
λεπτομέρειες μαζί με την παραγγελία του προϊόντος. 

Ο Πελάτης θα υποστηρίξει, θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει την Dell από οποιαδήποτε ευθύνη για αξιώσεις 
ή αγωγές που προκύπτουν από τυχόν οδηγία του Πελάτη σχετικά με τη διαμόρφωση των Υποστηριζόμενων 
Συστημάτων Dell με χρήση της υπηρεσίας Ready Image ή τυχόν αδυναμία του Πελάτη να συμμορφωθεί με τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις ευθύνες του όπως ορίζονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσίας.  

Πρόσθετες Διατάξεις 

Η Υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί έξω από τη χώρα στην οποία εδρεύει ο Πελάτης ή/και η Dell. Κατά καιρούς, και 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ανάμεσα στην Dell και τον Πελάτη, η Dell έχει το δικαίωμα να αλλάζει την 
τοποθεσία στην οποία εκτελούνται οι Υπηρεσίες ή/και τον συνεργάτη που τις εκτελεί. Ωστόσο, η Dell συνεχίζει να 
έχει την ευθύνη για την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη. Σε περίπτωση που οι ογκομετρικές υποθέσεις που 
χρησιμοποιεί η Dell και ο Πελάτης για τη μελέτη έργων της υπηρεσίας Connected Provisioning (Συνδεδεμένης 
Παροχής Χωρητικότητας) δεν περιλαμβάνονται στις καθιερωμένες απαιτήσεις για την ολοκλήρωση της απόδοσης 
της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων όγκων μονάδων του πελάτη, του μέσου χρόνου 
υλοποίησης ανά μονάδα ή/και των παραγόντων διαμόρφωσης που απαιτούν πρόσθετο χρόνο για την εργασία), 
η Dell διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει την τιμολόγηση και τη δυνατότητα εκπλήρωσης ώστε να 
αντεπεξέρχεται στις εν λόγω αλλαγές. 

Εξαιρούμενες Υπηρεσίες  

Στην Υπηρεσία δεν περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες: 

• Παροχή ή αδειοδότηση τυχόν λογισμικού, λειτουργικού συστήματος ή λοιπών στοιχείων τρίτων 

κατασκευαστών που περιέχονται στο είδωλο Ready Image. 

• Φυσική εγκατάσταση υλικού ή λογισμικού που δεν σχετίζεται με την Υπηρεσία Διαμόρφωσης Ειδώλου. 

• Δημιουργία εξατομικευμένου ειδώλου. 

• Αντιμετώπιση προβλημάτων ή τεχνική υποστήριξη για δοκιμές των ειδώλων Ready Image του κάθε πελάτη. 

• Πραγματοποίηση δοκιμών σε εφαρμογές ή υλικό συγκεκριμένου πελάτη για τον προσδιορισμό της 

συμβατότητας των στοιχείων αυτών με το είδωλο Ready Image. 

• Οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην όσων αναφέρονται ρητά στο παρόν Προσάρτημα Υπηρεσιών. 

 
Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών δεν εκχωρεί στον Πελάτη εγγυήσεις πέραν όσων παρέχονται με βάση τους 
όρους της βασικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει ή της Σύμβασης, όπως ισχύει κατά 
περίσταση.  


