IBM Cloud Ek Hizmet Tanımı
IBM Business Rules for IBM Cloud (IBM Bulut İçin IBM İş Kuralları)
Aşağıda belirtilenler dışında, uygulanabilir olduğu şekilde, IBM Cloud Hizmet Tanımı belgesinde yer alan koşullar
geçerlidir.

1.

Bulut Hizmetinin Tanımı
IBM Business Rules for IBM Cloud, iş mantığını uygulama mantığından ayrı tutarak geliştiricilerin kod
değişikliklerini asgari düzeye indirmesine olanak sağlar. Hizmet, iş kurallarının yazılması için gerekli
araçları ve kural uygulamalarının devreye alınması ve yürütülmesi için gerekli ortamı sağlamaktadır.

2.

İçeriğin ve Verilerin Korunması
Veri Sayfası, yalnızca İngilizce dilinde kullanılabilir ve yerel dilde mevcut değildir. Taraflar, yerel
kanunların ya da teamüllerin uygulamaları dikkate alınmaksızın, İngilizce dilini anladıklarını ve bu dilin,
Bulut Hizmetlerinin satın alınmasına ve kullanımına ilişkin uygun bir dil olduğunu kabul ederler. Bu hizmet
için geçerli olan Veri Sayfası ve bu bölümün koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak, Müşteri
sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki veri sayfaları
geçerlidir.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=D28D0C0095D111E49803C6F06C4301C6

3.

Yetki ve Faturalandırma Bilgileri

3.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti İşlem Belgesinde belirtilen ücret ölçüsünde sağlanır:
●

Bin API Çağrısı – Bir API Çağrısı, Bulut Hizmetinin bir programlama arabirimi tarafından
başlatılmasıdır. Faturalandırma dönemi boyunca API Çağrılarının sayısı için bir sonraki Bine
yuvarlanmış olarak Müşteriye fatura düzenlenecektir.
Bu Bulut Hizmeti tarafından ölçülen API Çağrıları, bir karar alınması için kural yürütme motoruna
yapılan çağrılardır.

4.

Etkinleştirme Yazılımları
Bulut Hizmeti için, Bulut Hizmetinin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Müşterinin kendi sistemlerine
karşıdan yüklediği etkinleştirme yazılımının kullanılması gerekir. Müşteri, etkinleştirme yazılımını yalnızca
Bulut Hizmetinin kullanımıyla bağlantılı olarak kullanabilir. Bulut Hizmetine dahil olan etkinleştirme
yazılımı, karar uygulamalarının geliştirilmesi için kullanılabilecek olan IBM Rule Designer Eclipse
eklentisidir.
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Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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