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ÞJÓNUSTUSTIGSSAMNINGUR NORTHLAYER

0 - Þjónustuaðili

Nafn fyrirtækis: Northlayer ehf.

Kennitala: 660722-1140

Skráð heimilisfang: Ægisíða 62, 107 Reykjavík.

Önnur skrifstofuaðstaða: Grandagarður 16, 101 Reykjavík.

Póstfang: info@northlayer.is

Varnarþing: Héraðsdómur Reykjavíkur við Lækjargötu

1 - Gildandi Lög

Þessi þjónustusamningur og tengdir skilmálar, þar og með persónuverndarstefna og

samningur varðandi viðunandi notkun á þjónustu, eru hefjaðir í lögsögu Íslenska

lýðveldisins. Hver og einn aðili sem á varðar í þeim skilmálum er því skuldbindur

Íslenskum lögum og reglugerðum innan allra samskipta við Northlayer og viðeigandi

þjónustur.

Í ástandi, uppákomu og eða ósá� milli Northlayer og annars aðila, fyrirtækis eða

stofnunar í einkamáli, þar sem um lögsókn og eða hefjun máls er að ræða skal sagt

lögmál aðeins vera haldið í varnarþingi Northlayer ehf þ.e. Héraðsdómur Reykjavíkur við

Lækjargötu. (Samkvæmt 33. gr. 1. mgr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála)
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2 - Skilgreiningar

Í samningi þessum er farið yfir mörg hugtök sem best er að skilgreina hvert fyrir sig.

Eftirfarandi eru skilgreiningar hugtaka og atriða, sem notuð eru með stórum staf í byrjun

orðs, og eru skilgreind hér í karlkyni eða kvenkyni eða hvorugkyni (e.o. sést í orðaskrám)

og eintölu í nefnifalli:

2.0 “Northlayer” : Fyrirtækið Northlayer ehf e.o. fæst í kafla 0.

2.1 “Sýndarþjónn” (VPS, Virtual Private Server) : Sýndarþjónn er sú eining af heilum eða

hluta netþjóns þ.e.a.s tölvukerfi sem er fengin í ‘sýnd’ þ.e. eftir skiptingu í aleingagraða

hluta með skilgreindu örgjörvaafli, magn á vinnsluminni, ne�engingu og bandbreidd,

diskaplássi og osvfr.

Á Sýndarþjóni fær viðskiptavinurinn fullaðgang “root access” í sýndarumhverfið si� og

stórnar því öllu sem kemur að og af því umhverfi innan sýndarþjónsins og þeim

þjónustum og forritum sem á honum eru hýst.

2.2 “Járn” (Bare Metal, Fully Dedicated Servers):  Járn er heill, algjörlega einangraður

netþjónn, aðgengilegur aðeins í gegnum netþjónustur Northlayer, kerfi e.o. SecureShell

og kerfi sem viðskiptavinurinn sjálfur hefur hlaðið á þjóninn.

Járn gefur til kynna að viðskiptavinurinn e.o. í Sýndarþjóni stjórni öllu því sem kemur að

og af umhverfinu innan netþjónsins og þeim þjónustum og forritum sem á honum eru

hýst. Járn þjónusta heimilar ekki né túlkar ekki eign eða ré� viðskiptavinsins á

raunverulega tölvukassanum.

2.3 “Búnaðshýsing” (Colo, Colocation) : Búnaðshýsing er útleiga á plássi í rekka þ.e.

tölvuskáp, eða heilum, hálfum og kvartersskápum þar sem Northlayer sér aðeins um

veitingu rýmis, rafmagns í búnaðinn, kælingar utan í búnaðinn, og ef á við þ.e.a.s ef

beðið er um: uppsetningu og röðun búnaðssins í skápana, ne�engingu í búnaðinn,

netvarnir (DDoS Mitigation) og umsjón með innkerfum í búnaðinum.

Búnaður sendur í búnaðshýsingu Northlayer er víst eiga og ábyrgð viðskiptsins (eða

annara aðila ef tekið er fram). Eigin aðgangur að búnaði er ekki tryggður né lofaður
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nema ef um eigin samkomulag viðskiptavins, Northlayers og gaganvernsveitanda er að

ræða.

2.4 “Vef- og forritshýsing” (Web Hosting, Shared Hosting, Application Hosting) : Vef- og

forritshýsing er yfirheiti um þær vörur og þjónustur sem á varðar hýsingu vefsíðu eða

forrits ekki með Járni, Sýndarþjóni og eða Búnaðshýsingu heldur í sér umhverfi á

þjónustusíðum og miðlum Northlayer sem aðeins er einkað þessum viðeigandi vörum og

þjónustum.

Ef óvíst er um túlkun hugtaks eða skilgreinginar má hafa samband við

legal@northlayer.is og eða skoða vefsíðu Northlayer á Northlayer.is. Ef á við fæst

sty�ing og Ensk þýðing skilgreinda hugtaka í sviga.

3 - Almennt Þjónustustig Hýsinga

Þjónustustig hýsinga er mælt í tíma þar sem netþjónn er aðgengilegur úr ne�engingu.

Viðeigandi þjónustur eru Járn, Sýndarþjónar, Vef- og forritshýsing og Búnaðshýsing.

Hver og ein þjónusta hefur mismunandi þjónustustig og tryggingu, yfirferð þess er hér

fyrir neðan skipt í kafla.

3.0 Þjónustustig Northlayer Járns

Netþjónar á Northlayer Járni hafa 99.95% þjónustustigs tryggingu á mánuði. Það þýðir

að netþjóninn á að vera aðgengilegur að minnsta kosti 99.95% tíma mánaðarins en

annars er Northlayer skylt bótum til viðskiptavinarins um 5% mánaðargjalds

þjónustuvirðis á klst í óaðgengileika. Innifalið í því sem gerir netþjón á Járni

óaðgengilegan er þó ekki:

3.0.1 Eigin stjórn viðskiptavinarins sem leiddi að óaðgengileika.

3.0.2 Netþjónn var yfirbugaður af forritum og kerfum viðskiptavinarins.

3.0.3 Netþjónn varð fyrir netáras.

3.0.4 Netþjónn og eða net niðri vegna viðhalds og betrumbætinga.
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3.1 Þjónstustig Sýndarþjóna

Sýndarþjónar hafa 99.97% þjónustustigs tryggingu á mánuði. Það þýðir að netþjóninn á

að vera aðgengilegur að minnsta kosti 99.97% tíma mánaðarins en annars er Northlayer

skylt bótum til viðskiptavinarins um 5% mánaðargjalds þjónustuvirðis á klst í

óaðgengileika. Innifalið í því sem gerir netþjón á Sýndarþjóni óaðgengilegan er þó ekki:

3.1.1 Eigin stjórn viðskiptavinarins sem leiddi að óaðgengileika.

3.1.2 Netþjónn var yfirbugaður af forritum og kerfum viðskiptavinarins.

3.1.3 Netþjónn varð fyrir netáras.

3.1.4 Netþjónn og eða net niðri vegna viðhalds og betrumbætinga.

3.2 Þjónustustig Vef- og forritshýsingar

Vef- og forritshýsingar hafa 99.9% þjónustustigs tryggingu á mánuði. Það þýðir að

netþjóninn á að vera aðgengilegur að minnsta kosti 99.9% tíma mánaðarins en annars er

Northlayer skylt bótum til viðskiptavinarins um 5% mánaðargjalds þjónustuvirðis á klst í

óaðgengileika. Innifalið í því sem gerir netþjón á Vef- og forritshýsingu óaðgengilegan er

þó ekki:

3.2.1 Eigin stjórn viðskiptavinarins sem leiddi að óaðgengileika.

3.2.2 Netþjónn var yfirbugaður af forritum og kerfum viðskiptavinarins.

3.2.3 Netþjónn varð fyrir netáras.

3.2.4 Netþjónn og eða net niðri vegna viðhalds og betrumbætinga.

3.3 Þjónustustig Búnaðshýsingar

Búnaðshýsingar hafa 100% þjónustustigs tryggingu á mánuði. Það þýðir að netþjóninn á

að vera aðgengilegur að minnsta kosti 100% tíma mánaðarins en annars er Northlayer

skylt bótum til viðskiptavinarins um 5% mánaðargjalds þjónustuvirðis á klst í

óaðgengileika. Innifalið í því sem gerir netþjón á búnaðhýsingu óaðgengilegan er þó ekki:
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3.2.1 Eigin stjórn viðskiptavinarins sem leiddi að óaðgengileika.

3.2.2 Netþjónn var yfirbugaður af forritum og kerfum viðskiptavinarins.

3.2.3 Netþjónn varð fyrir netáras.

3.2.4 Netþjónn og eða net niðri vegna viðhalds og betrumbætinga.

3.2.5 Bilun í eigin búnaði.

Búnaðshýsing fá að auki aðstoðartryggingu innan við einn virkan dag, þ.e. að Northlayer

byrji á beiðni viðskiptavinarins varðandi aðstoð sem þarf mann í gagnaver innan tu�ugu

og fjögurra (24) klukkutíma af virkum dögum, annars er Northlayer skylt bótum að 15%

mánaðarlegu þjónustuvirði á hverja tu�ugu og fjórar (24) klukkustundir.

4 - Greiðsla þjónustustigsbóta

Greiðslur bóta á þjónustustigs tryggingabrotum eru gerðar í viðskipta inneign hjá

Northlayer.

5 - Breyting á viðeigandi samningum

Þessum þjónustustigssamningi má Northlayer breyta hvenær sem er en skal ávallt gefa

út yfirlýsingu breytinganna til viðskiptavina degi fyrirfram ef hægt er.
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