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PILVI-PALVELUN LISÄEHDOT

PILVI-PALVELUN LISÄEHDOT

Palvelu ja sen voimassaolo
Asiakas (jäljempänä Asiakas) ja Jari Ahola Oy (jäljempänä Toimittaja tai Ahola) ovat sopineet 
Toimittajan Asiakkaalle tarjoaman pilvi-palvelun käyttöönotosta ja ylläpidosta Software as a 
Service (SaaS) – palvelumallin mukaisesti (jäljempänä Palvelu). Sopimus Palvelusta tulee 
voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt Aholan Palvelua koskevan tarjouksen. Sopimus on voimassa 
toistaiseksi voimassa olevana, ellei sitä erikseen irtisanota kirjallisesti. Irtisanomisaika on 
molemmille osapuolille yksi kuukausi. 

Palvelun toimittaminen
Palvelu toimitetaan näissä lisäehdoissa ja sen liitteissä kuvatussa tavalla ja laajuudessa. Palvelu 
otetaan Asiakkaan tuotantokäyttöön toimittajan käyttöönottoprosessin mukaisesti. 

Palvelun hinta
Palvelun hinta on sovittu osapuolten kesken erikseen.

Asiakkaasta johtuva muutos sovittuun Palvelun sisältöön, toteuttamisedellytyksiin, - tapaan tai 
aikatauluun oikeuttaa Toimittajan vastaaviin hinnan ja/tai toimitusajan muutoksiin. Toimittajalla 
on oikeus saada korvaus sille näistä syistä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Jos 
sopimus puretaan Asiakkaasta johtuvasta syystä ennen kuin Palvelu on otettu tuotannolliseen 
käyttöön, Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta Palvelun käyttöönotosta tai sen 
tuottamisen valmistelusta jo aiheutuneet kustannukset.

Palvelukuvaus
Palvelun sisältö on kuvattu liitteenä olevassa Palvelukuvauksessa. Toimittajalla on oikeus 
muuttaa Palvelun sisältöä ja Palvelun käyttöä koskevia ohjeita. Toimittaja voi myös ottaa 
käyttöön Palvelussa uusia toiminnallisuuksia ja/tai lopettaa vanhoja. Toimittajalla on oikeus 
vapaasti päättää, missä Palvelu tuotetaan ja samoin vaihtaa tuotantopaikkaa tarvittaessa 
säilyttäen kuitenkin sovitun Palvelun laatutason. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan 
Asiakkaan yhteyshenkilölle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa etukäteen. Toimittaja ei vastaa 
näistä muutoksista mahdollisesti Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

Tietojen siirto palveluun
Asiakkaan aineistoa välitetään Palveluun ja takaisin Asiakkaalle (tai kolmannelle osapuolelle) 
Toimittajan määrittämien aineistomuotojen ja sähköisten tiedonsiirtotapojen avulla. 
Toimittajalla ei ole velvollisuutta vastaanottaa tai toimittaa Asiakkaan aineistoa tai tuottaa 
Palvelua muutoin kuin Aholan määrittämällä tiedonsiirtotavalla ja aineistomuodossa. 

Muut ehdot
Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Ahola voi käyttää alihankkijoita (ml. Palvelun käyttöönotto, 
vikatilanteiden selvitys, laskutus).

Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen esim. muutos-, huolto- tai korjaustöitä 
varten. Toimittaja vastaa siitä, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja, että se tapahtuu 
mahdollisuuksien mukaan sellaiseen aikaan, että Asiakkaalle aiheutuu keskeytyksestä 
mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen keskeytyksestä 
Asiakkaalle. Toimittaja ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan Palvelun keskeytymisestä 
Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. 
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Asiakas vastaa pilvipalvelussa olevan Asiakkaan aineiston varmuuskopioinnista. Toimittajalla on 
oikeus hävittää Toimittajan haltuun jäänyt Asiakkaan aineisto sopimuksen päättyessä, ellei ole 
toisin sovittu kirjallisesti. 

Liitteet
Liite 1 Pilvi-palvelun palvelukuvaus
Liite 2 Pilvi-palvelun palvelutasokuvaus
Liite 3 Aholan yleiset sopimusehdot (toimitetaan erikseen)

LIITE 1: Pilvi-palvelun palvelukuvaus 09.2017

Tuetut Casion kassa-mallit
Casio V-R200 with Android 4.2 and Premium/ERA 2.1
Casio V-R7100 with Android 4.2 and Premium/ERA 2.1

Yleiset ominaisuudet
kaksi-suuntainen synkronointi
Myynti ”dashboard”
Kassakuitti-arkisto hakutoiminalla
Kassojen myyjä-tunnusten hallinta
Myytävien tuotteiden hallinta
Tuoteryhmien hallinta

Verokannat
Tuote-asetukset
Tietojen vienti-ominaisuudet

Raportointi
Kokonaismyynti
Viikkomyynti
Tuotekohtainen myynti
Pääryhmien myynti
Maksutapa raportit
Raporttien lähettäminen sähköpostiin
Esimiestason raporttit

Visuaaliset taulukot
Kokonaismyynti
Kuukausimyynti
Tuoteryhmien myynti
Tuotemyynti

Esimiestason raportit

+Lisäominaisuudet (Ahola-Cloud Premium)
Varastonhallinta
Inventointi
Reseptiikka
Kassapäätteen varmuuskopiointi
Manager -käyttäjäryhmät
Ryhmitellyt tuotteet (Kevät kampanja, Miesten vaate jne.)
Myyntipaketointi (Kattila ja kaksi kauhaa)
Tuntimyynti raportointi
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LIITE 2: Pilvi-palvelun palvelutasokuvaus 09.2017

Tuetut Casion kassa-mallit
Casio V-R200 with Android 4.2 and Premium/ERA 2.1
Casio V-R7100 with Android 4.2 and Premium/ERA 2.1

Jari Ahola Oy:n (myöh, Toimittaja) Pilvi -palvelu (jäljempänä Palvelu) on Internetin välityksellä 
käytettävä palvelu, joka on integroitu toimittajan maahantuomaan Casion kassa-järjestelmiin. 
Palvelun avulla voidaan hallita ja automatisoida myyntitietoja sekä asiakastietoa. Tietoa voidaan 
tarkastella ja esittää useasta eri näkökulmasta. Palvelu on käytettävissä 24/7/365 pois lukien 
huoltokatkokset ja mahdolliset vika- ja force majeure -tilanteet. 

Palveluun kirjaudutaan Internet-selaimella käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjän 
tunnistukseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiakkaan käyttäjien lisäksi, asiakkaan 
tietoihin ja palvelun taustajärjestelmien ylläpitoon on pääsy vain nimetyillä toimittajan (tai 
toimittajan yhteistyökumppanien) henkilöillä. Ongelmatilanteissa virheistä ilmoitetaan 
sähköpostitse, soittamalla toimittajan asiakastukeen tai ottamalla yhteys nimettyyn toimittajan 
yhteyshenkilöön.

Asiakastuen yhteystiedot:
Puhelin: 0600 123 56 
Sähköposti: huolto@jariahola.fi
Palveluaika: arkipäivisin ma–pe klo 9–16
Puhelintuen palvelukieli on suomi ja englanti. Sähköpostituen palvelukielet ovat suomi ja 
englanti. 

Ohjeet tukipyynnön ilmoittamiseen
Jotta asiakastuki voi ratkaista tukipyynnön mahdollisimman tehokkaasti, tulee tukipyyntöjä 
koskevassa viestinnässä huomioida oheinen ohjeistus:

Katso aihetta koskevat kohdat palvelun ohjeista.
Selvitä asiakastietosi (asiakasnumero, käyttäjätunnukset).
Ongelman yksityiskohdat, esimerkiksi millaisen virheilmoituksen saatte ja kuinka virhe voidaan 
toistaa. Jos ruutukaappauksia on saatavilla, lähetäthän ne tukipyynnön mukana.
Kuvaus ongelman esiintymistiheydestä ja ennustettavuudesta (kuinka usein virhe esiintyy)
Kuvaus ongelman vaikutuksista (Vaikuttaako se esimerkiksi kaikkiin kassapäätteisiin)

Lähetettäessä tukipyyntö sähköpostitse, se ohjautuu palvelujonoon ja tulee käsittelyyn 
seuraavana vapaana olevalle tuen jäsenelle. Toimittaja pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet 
mahdollisimman nopeasti. Mikäli ongelmatilanne todetaan haastavaksi, se kanavoidaan 
tukipyyntönä eteenpäin ohjelmiston valmistajalle. Kun tukipyyntö on ratkaistu, se suljetaan ja 
Asiakasta informoidaan tukipyynnön ratkaisusta viipymättä. Toimittaja ei vastaa kolmannen 
osapuolen sovellusten järjestelmävirheistä tai niiden korjaamisesta.


