Popis služby
IBM Prescriptive Quality for Manufacturing
Tento Popis stanovuje podmínky služby Cloud Service, kterou IBM poskytuje Zákazníkovi. Zákazník znamená
smluvní stranu a její oprávněné uživatele a příjemce služby Cloud Service. Příslušná Cenová nabídka a
Dokument o oprávnění (Proof of Entitlement) jsou poskytnuty ve formě samostatných Transakčních dokumentů.

1.

Cloud Service
IBM Prescriptive Quality for Manufacturing umožňuje uživatelům lépe porozumět základním příčinám
potíží při výrobě a aplikovat poznatky získané z dat za účelem pomoci při řešení potíží při výrobě.

2.

Ochrana obsahu a údajů
Datový list zpracování a ochrany údajů (Datový list) poskytuje specifické informace o službě Cloud
Service týkající se typu Obsahu, který je povoleno zpracovávat, využívaných činností vztahujících se ke
zpracování, funkcí ochrany údajů a specifických aspektů uchovávání a vrácení Obsahu. Veškeré detaily
nebo vysvětlení a podmínky, včetně povinností Zákazníka, vztahujících se k využívání služeb Cloud
Service a funkcí ochrany údajů, pokud existují, jsou definovány v této části. K využívání služby Cloud
Service Zákazníkem se může vztahovat i více Datových listů, v závislosti na možnostech zvolených
Zákazníkem. V případě změn služby Cloud Service IBM aktualizuje Datové listy dle potřeby. Datový list
může být dostupný pouze v angličtině, nikoli v lokálním jazyce. Bez ohledu na jakékoliv zvyklosti nebo
praxi podle místního práva strany potvrzují, že rozumí angličtině a souhlasí s jejím využitím jako
vhodného jazyka pro akvizici a používání služeb Cloud Service. Na službu Cloud Service a její dostupné
varianty se vztahují následující Datové listy ve znění stanoveném IBM.
Odkaz(y) na příslušné Datové listy:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=A1CB8570C3DC11E6A98AAE81A233E762
Zákazník je povinen učinit nezbytné kroky za účelem objednání, aktivace nebo používání dostupných
funkcí ochrany údajů pro službu Cloud Service a přijímá odpovědnost za využívání služeb Cloud Service,
pokud Zákazník tyto kroky, včetně splnění zákonných požadavků na ochranu údajů nebo jiných
zákonných požadavků týkajících se Obsahu, neučiní.
Dodatek o zpracování údajů (Data Processing Addendum, DPA) společnosti IBM na adrese
http://ibm.com/dpa a Přílohy DPA se uplatní pro tuto Smlouvu a odkazuje se na ně jako na její součást,
pokud se na osobní údaje zahrnuté v Obsahu vztahuje Evropské obecné nařízení o ochraně údajů
(EU/2016/679) (GDPR). Příslušný Datový list pro tuto službu Cloud Service bude sloužit jako Dodatek
DPA.

3.

Dohoda o úrovni služeb
IBM poskytuje pro Cloud Service následující Dohodu o úrovni služeb, jak je uvedeno v Dokumentu o
oprávnění (Proof of Entitlement). Dohoda o úrovni služeb nepředstavuje záruku. Dohoda o úrovni služeb
je k dispozici pouze pro Zákazníka a vztahuje se pouze na používání v produktivních prostředích.

3.1

Kredity za porušení úrovně dostupnosti služeb
Zákazník musí u IBM střediska technické podpory zaregistrovat tiket podpory se Závažností 1 do 24
hodin od okamžiku, kdy poprvé zjistil, že událost měla kritický obchodní dopad a služba Cloud Service
není dostupná. Zákazník musí s IBM přiměřeně spolupracovat při diagnostice a řešení problémů.
Nárok na požadavek podpory za nesplnění Dohody o úrovni služeb musí být předložen do tří pracovních
dní od konce smluvního měsíčního období. Kompenzací za platný nárok týkající se Dohody o úrovni
služeb bude kredit vydaný oproti budoucí faktuře za Cloud Service na základě doby, během které nebylo
zpracování produktivního systému pro Cloud Service k dispozici ("Odstávka"). Odstávka se měří od
okamžiku, kdy Zákazník nahlásí událost, do okamžiku obnovení Cloud Service a nezahrnuje čas
související s plánovanou nebo nahlášenou odstávkou v rámci údržby, příčinami mimo kontrolu IBM,
problémy s obsahem, technologií Zákazníka nebo třetí osoby, návrhy nebo pokyny, nepodporovanými
konfiguracemi systému a platformami nebo jinými chybami Zákazníka či incidentem zabezpečení
způsobeným Zákazníkem nebo testováním zabezpečení Zákazníka. IBM bude aplikovat nejvyšší
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použitelnou kompenzaci vycházející ze souhrnné dostupnosti služby Cloud Service dosažené během
každého smluvního měsíčního období, jak je uvedeno v tabulce níže. Celková kompenzace vztahující se
k jakémukoliv smluvnímu měsíčnímu období nesmí přesáhnout deset procent z jedné dvanáctiny (1/12)
ročního poplatku za Cloud Service.
U spojených služeb Cloud Service (jednotlivé služby Cloud Service prodávané formou balíku jako jedna
nabídka za jednu kombinovanou cenu) se při výpočtu kompenzace bude vycházet z jediné kombinované
měsíční ceny za Cloud Service v balíku, nikoliv z měsíčního poplatku za registraci každé jednotlivé služby
Cloud Service. Zákazník smí uplatnit pouze nároky, které se týkají jedné individuální služby Cloud
Service v balíku.

3.2

Úrovně služeb
Dostupnost Cloud Service v průběhu smluvního měsíčního období
Dostupnost v průběhu smluvního měsíčního období

Kompenzace
(% měsíčního registračního poplatku* za smluvní
měsíční období, za které je uplatňován nárok)

Méně než 98 %

2%

Méně než 97 %

5%

Méně než 95 %

10 %

* Pokud byla služba Cloud Service získána od Obchodního partnera IBM, bude měsíční registrační
poplatek vypočítán na základě aktuálního ceníku pro Cloud Service, který je platný pro smluvní měsíční
období, na které se nárok vztahuje, se slevou 50 %. IBM Zákazníkovi přímo poskytne slevu.
Procento dostupnosti se vypočítá jako: celkový počet minut v rámci smluvního měsíčního období minus
celkový počet minut Odstávky za smluvní měsíční období, děleno celkovým počtem minut za Smluvní
měsíční období.

4.

Technická podpora
Technická podpora pro službu Cloud Service je poskytována prostřednictvím e-mailu, online fór a online
systému hlášení problémů. Podpora SaaS (software as a service) IBM dostupná na adrese https://www01.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html uvádí kontaktní údaje technické podpory a další
informace a procesy. Technická podpora je nabízena se službou Cloud Service a není dostupná jako
samostatná nabídka.

5.

Oprávnění a informace o fakturaci

5.1

Metriky poplatků
Služba Cloud Service je poskytována v rámci metriky poplatků uvedené v Transakčním dokumentu:
●

Položka je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat službu Cloud Service. Položka je výskyt
specifické položky, která je zpracovávána, spravována nebo souvisí s použitím Cloud Service. Je
nutno získat dostatečný počet oprávnění, který bude pokrývat všechny Položky zpracovávané,
spravované nebo související s použitím Cloud Service během období měřené specifikovaného v
Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement) nebo v Transakčním dokumentu.
Pro účely této služby Cloud Service je Položka proměnná identifikovaná v programu, která je
testována, monitorována nebo kontrolována službou Cloud Service.

5.2

Poplatky za překročení limitu
Pokud skutečné používání služby Cloud Service během období měření překračuje oprávnění uvedená v
Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement), bude poplatek za překročení účtován v sazbě stanovené v
Transakčním dokumentu v měsíci následujícím po takovém překročení.

5.3

Fakturační frekvence
Na základě vybrané fakturační frekvence bude IBM fakturovat Zákazníkovi splatné poplatky na začátku
fakturačního období frekvence, s výjimkou poplatků za překročení a typ použití, které budou fakturovány
zpětně.
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6.

Smluvní období a možnost obnovení
Smluvní období pro poskytování služby Cloud Service začíná datem, kdy IBM Zákazníkovi oznámí, že mu
byl udělen přístup ke službě Cloud Service, jak je uvedeno v Dokumentu o oprávnění (Proof of
Entitlement). Dokument o oprávnění určí, zda se Cloud Service obnovuje automaticky, je používána
nepřetržitě, nebo zda je po uplynutí smluvního období ukončena.
V případě automatického obnovení platí, že pokud Zákazník neposkytne 90 dní před datem ukončení
období písemné oznámení o záměru nabídku neobnovit, bude služba Cloud Service automaticky
obnovena na období uvedené v Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement).
V případě průběžného používání bude služba Cloud Service dále dostupná na měsíční bázi, dokud
Zákazník neposkytne 90 dní předem písemnou výpověď. Po ukončení takového 90denního období
zůstane služba Cloud Service k dispozici do konce kalendářního měsíce.

7.

Dodatečné podmínky

7.1

Obecné
Zákazník souhlasí, že IBM může Zákazníka veřejně označovat jako odběratele služby Cloud Service v
reklamních nebo marketingových sděleních.
Zákazník nesmí používat služby Cloud Services samostatně nebo v kombinaci s jinými službami či
produkty, na podporu kterékoliv z níže uvedených vysoce rizikových činností: návrh, výstavba, řízení
nebo údržba jaderných zařízení, systémů hromadné přepravy, systémů řízení automobilů, systémů řízení
letecké dopravy, zbrojních systémů nebo letecké navigace či komunikace; nebo jakékoliv jiné činnosti, při
které by mohlo selhání služby Cloud Service způsobit vznik závažného rizika smrti nebo vážného úrazu.

7.2

Omezení užívání
Definice:
a.

Artefakty IBM SaaS – označuje materiály, které jsou uvedeny v seznamu Artefaktů IBM SaaS v
Uživatelské příručce k IBM SaaS. Artefakty IBM SaaS jsou řadou předdefinovaných a
předkonfigurovaných materiálů, které zahrnují například - ne však pouze - následující: prediktivní
modely; obchodní pravidla; toky zpráv; modely business intelligence, sestavy, aktivní sestavy a
ovládací panely dashboard; strukturu modelu řízení hlavních dat a schéma dat.

b.

Aktivum – je hmotný prostředek nebo položka s hodnotou, které budou spravovány, včetně
výrobního vybavení, zařízení, dopravy, IT hardwaru a softwaru.

Zákazník smí službu Cloud Service používat k úpravě Artefaktů IBM SaaS nebo k vytváření nových
Artefaktů IBM SaaS (společně "Kustomizované artefakty IBM SaaS").
Artefakty IBM SaaS a Kustomizované artefakty IBM SaaS nesmějí být používány nezávisle na této službě
Cloud Service.
Zákazník nemá jakékoli závazky týkající se podpory Kustomizovaných artefaktů IBM SaaS. Jakékoli
záruky ke službě Cloud Service se na Kustomizované artefakty IBM SaaS nevztahují.
Službu Cloud Service lze používat pouze společně s IBM Prescriptive Quality for Manufacturing Data.
IBM Prescriptive Quality for Manufacturing Data jsou data přímo související s aktivy Zákazníka nebo daty,
která se používají k analyzování Aktiv, včetně kontextuálních dat.
Na službu Cloud Service a její výstupy nelze spoléhat jako na náhradu za uplatnění nezávislého úsudku.
Aspekty identifikované službou Cloud Service přestavují pouze návrhy a nenahrazují odborné posouzení
Zákazníka nebo uživatelů služby IBM SaaS. Na základě vlastních zkušeností uživatelů služby Cloud
Service mohou existovat průběhy akcí, které nejsou službou Cloud Service identifikovány, nicméně měly
by být zohledněny.
Služba Cloud Service by se měla používat pouze jako pomůcka pro kvalifikovaný personál působící ve
své oblasti odbornosti a jen takovým osobám by mělo být dovoleno službu Cloud Service používat.
Služba Cloud Service nezahrnuje informace o alternativních možnostech souvisejících s jednotlivými
navrhovanými volbami. Tyto volby představují důležitou složku komplexního plánu a při rozhodování je
třeba je pečlivě zvážit.
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