Paslaugos aprašas
„IBM API Management on Cloud“
Šiame Paslaugos apraše apibūdinta „Cloud Service“, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia įmonę, jos
įgaliotuosius vartotojus ir „Cloud Service“ gavėjus. Atitinkamas Pasiūlymas ir Teisių suteikimo dokumentas (TSD)
pateikiami kaip atskiri Sandorio dokumentai

1.

„Cloud Service“
„IBM API Management on Cloud“ – tai debesų technologija pagrįsta kelių objektų nuomojama tarnyba,
leidžianti vartotojams apibrėžti ir pateikti „žiniatinklio API“, kurias galima panaudoti teikiant paprastą
prieigą prie Kliento organizacijos verslo aktyvų.
Pasiūlymas teikia visapusišką sprendimą, kuris leidžia:

1.1

●

apibrėžti API;

●

diegti šias API vykdymo platformoje, iš kurios galima teikti užklausas;

●

skelbti informaciją ir dokumentus apie šias API Kūrėjų portale, kuris pateikiamas kaip platformos
dalis;

●

savarankiškai patvirtinti taikomųjų programų kūrėjus, norinčius naudoti šias API, taip pat generuoti
saugos atpažinimo ženklus iškviečiant API;

Funkcijos
„IBM API Management on Cloud“ naudojimas nustatomas pagal keturis kintamuosius, kurie įgalinami,
atsižvelgiant į konkrečias Kliento įsigytas „IBM SaaS“ teises:
a.

„IBM API Management on Cloud API Calls“
Ši tarnyba vertinama pagal API iškvietimų skaičių per mėnesį (milijonais). Ji apskaičiuoja API
iškvietimo užklausų, kurias Kliento API pateiks jų taikomųjų programų kūrėjai, kiekį.

b.

„IBM API Management on Cloud Basic Portal Developers“
Ši paslauga matuojama remiantis taikomųjų programų kūrėjų, naudojančių „Cloud Service“,
skaičiumi. Tiksliau sakant, skaičių atskirų vartotojų, kurie yra registruoti „Cloud Service“ kaip
taikomųjų programų kūrėjai, kad galėtų pasinaudoti Kliento API.

1.2

Papildomos pasirinktinės funkcijos
a.

„IBM API Management on Cloud Storage“ – pasirinktinė
Klientams, norintiems pasinaudoti pasirinktine „turinio registravimo“ funkcija, ši „Cloud Service“
suteikia Klientams jų norimą skirti duomenų saugyklą, kurioje jie gali saugoti informaciją apie tas
užklausas. Analizės duomenų saugyklos, skirtos užklausos duomenims registruoti, dydis
matuojamas Gigabaitais.

b.

„IBM API Management on Cloud Advanced Portal Developers“ – pasirinktinė
Klientams, norintiems pasinaudoti pasirinktinėmis „pažangių portalo kūrėjų“ galimybėmis, ši „Cloud
Service“ leidžia Klientams kurti tinkintą kūrėjų portalą, skirtą programų kūrėjams.

2.

Saugos aprašas
Šiai „Cloud Service“ taikomi „IBM SaaS“ duomenų saugos ir privatumo principai, kurie pasiekiami
https://www.ibm.com/cloud/resourcecenter/content/80, ir visos kitos šiame skyriuje nurodytos papildomos
sąlygos. Jokie IBM duomenų saugos politikos nuostatų pakeitimai nesumažins „Cloud Service“ saugos.

3.

Paslaugos lygio sutartis
IBM užtikrina toliau nurodytus „Cloud Service“ pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS)
įsipareigojimus, kaip nurodyta TSD. PLS neteikia garantijų. PLS pasiekiama tik Klientui ir yra skirta
naudoti tik gamybos aplinkose.

3.1

Pasiekiamumo kreditai
Sužinojęs, kad įvykis paveikė „Cloud Service“ pasiekiamumą, Klientas turi per 24 valandas IBM techninio
palaikymo centre užregistruoti 1 sudėtingumo lygio palaikymo kortelę. Klientas turi, kiek gali, padėti IBM
diagnozuoti problemą ir ją išspręsti.
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Palaikymo kortelės pretenzija dėl PLS salygų nesilaikymo turi būti pateikta per tris darbo dienas nuo
sutartinio mėnesio pabaigos. Kompensacija už pagrįstą PLS pretenziją bus suteikta kaip kreditas
būsimoje „Cloud Service“ sąskaitoje faktūroje, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį „Cloud Service“ gamybos
sistema buvo nepasiekiama („Prastova“). Prastova skaičiuojama nuo tada, kai Klientas praneša apie
įvykį, iki tada, kai „Cloud Service“ atstatoma. Ji neapima laiko, susijusio su paslaugos teikimo nutraukimu
dėl suplanuotos arba informuotos techninės priežiūros, dėl nuo IBM nepriklausančių priežasčių,
problemų, susijusių su Kliento ar trečiosios šalies turiniu, technologijomis, dizainu ar instrukcijomis,
nepalaikomų sistemų konfigūracijų ir platformų ar kitų Kliento klaidų arba Kliento sukeltų saugos
problemų ar Kliento saugos tikrinimo. IBM taikys aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą kiekvieno
sutartinio mėnesio „Cloud Service“ kaupiamuoju pasiekiamumu, kaip nurodyta toliau esančioje lentelėje.
Bendra kompensacijos suma, atsižvelgiant į bet kurį sutartinį mėnesį, negali neviršyti 10 procentų vienos
dvyliktosios (1/12) metinio mokesčio už „Cloud Service“ dalies.

3.2

Paslaugų lygiai
„Cloud Service“ pasiekiamumas per sutartinį mėnesį
Pasiekiamumas per sutartinį mėnesį

Kompensacija
(mėnesio prenumeratos mokesčio* už sutartinį
mėnesį, per kurį iškelta pretenzija, %)

<99,95 %

2%

<99 %

5%

<95 %

10 %

* Jei „Cloud Service“ buvo įsigyta iš IBM verslo partnerio, mėnesio prenumeratos mokestis bus
apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tuo metu galiojančiame kainoraštyje nurodytą „Cloud Service“ kainą, kuri
galioja pretenzijoje nurodytą sutartinį mėnesį, pritaikant 50 % nuolaidą. IBM suteiks nuolaidą Klientui
tiesiogiai.
Pasiekiamumas, išreikštas procentine išraiška, apskaičiuojamas iš bendro minučių skaičiaus sutartinį
mėnesį atėmus bendrą Prastovų minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą rezultatą padalijus iš bendro
minučių skaičiaus sutartinį mėnesį.
Pavyzdžiui, sutartinį mėnesį iš viso buvo 500 Prastovų min.
Iš viso sutartinį mėnesį, kurį sudarė 30 dienų, buvo 43
200 min.
- 500 min. Prastovų
= 42 700 min.
________________________________________

= 5 % Pasiekiamumo kredito už 98,8 % pasiekiamumo
per sutartinį mėnesį

Iš viso 43 200 minučių

4.

Techninis palaikymas
„Cloud Service“ techninis palaikymas teikiamas el. paštu, internetiniuose forumuose ir internetinėje
pranešimo apie problemą sistemoje. IBM pateiks „IBM Software as a Service Support Handbook“ (IBM
Programinės įrangos kaip paslaugos palaikymo vadovą), kuriame nurodyta techninio palaikymo centro
kontaktinė informacija, kita informacija ir procesai. Techninis palaikymas įtrauktas į „Cloud Service“ ir kaip
atskiras pasiūlymas neteikiamas.
Sudėtingumo
lygis

Sudėtingumo lygio apibrėžimas

Atsakymo laiko
tikslai palaikymo
valandomis

1

Kritinis poveikis verslui / neveikianti paslauga:
Neveikia svarbi verslo funkcija arba sugedusi svarbi sąsaja. Paprastai
taikoma gamybos aplinkoje ir rodo negalėjimą pasiekti paslaugas, dėl kurio
atsiranda rimtas poveikis operacijoms. Ši padėtis reikalauja neatidėliotino
sprendimo.

Per 1 val.

2

Pastebimas poveikis verslui:
Itin apribotas paslaugos priemonės arba funkcijos naudojimas arba
Klientas gali nespėti atlikti darbo iki nustatyto termino.
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Sudėtingumo
lygis

Sudėtingumo lygio apibrėžimas

3

Nedidelis poveikis verslui:
Nurodo, kad paslaugą ar funkciją galima naudoti ir nėra kritinio poveikio
operacijoms.

4

Minimalus poveikis verslui:
Užklausa arba ne techninio pobūdžio užklausa.

5.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

5.1

Mokesčio apskaičiavimas

Atsakymo laiko
tikslai palaikymo
valandomis
Per 4 darbo valandas

Per 1 darbo dieną

„Cloud Service“ pateikiama pagal mokesčių apskaitos metriką, nurodomą Operacijų dokumente:
a.
Milijonas serverio iškvietimų (MSI) – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti „Cloud
Service“. Serverio iškvietimas – įvykus pažymėtam įvykiui, kurį inicijavo sekamas lankytojas
viename Subjekto ID, „Cloud Service“ perduoti ir inicijuoti duomenys. Serverio iškvietimai, kuriuos
apdoroja skirtingi Subjekto ID, bus skaičiuojami kaip unikalūs kiekvieno unikalaus Subjekto ID
Serverio iškvietimai. Subjekto ID atskiria ir (arba) valdo prieigos prie „Cloud Service“ duomenų,
kurie gali apimti apdorotus duomenis iš vienos ar daugiau Kliento svetainių, teises. Kiekviena MSC
teisė yra vienas milijonas Serverio iškvietimų. Reikia įsigyti MCS teises, pakankamas bendram „IBM
SaaS“ naudojamų Serverių iškvietimų skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytų Kliento
Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente.
b.
Įgaliotasis vartotojas – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“.
Klientas privalo įsigyti atskiras priskirtas kiekvienos unikaliam Įgaliotajam vartotojui suteiktos
prieigos prie „Cloud Service“ teises, jei Programa naudojama bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu
būdu (pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrangą arba taikomųjų programų serverį) ir bet
kokiomis priemonėmis. Reikia įsigyti teises, pakankamas Įgaliotųjų vartotojų, kuriems suteikta
prieiga prie „Cloud Service“, skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių
suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente.
c.
Gigabaitas – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Gigabaitas yra 2
pakelta trisdešimtuoju laipsniu baitų duomenų (1 073 741 824 baitai). Reikia įsigyti teises, kurių
pakaktų bendram Gigabaitų, tvarkomų naudojant „Cloud Service“, skaičiui matavimo laikotarpiu,
nurodytu Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente.

5.2

Daliniai mėnesio mokesčiai
Dalinis mėnesio mokestis, kaip nurodyta Operacijų dokumente, gali būti nustatomas proporcingai.

5.3

Mokesčiai už perviršį
Jei faktinis „Cloud Service“ naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, Klientas bus
apmokestintas už perviršį, nustatytą pagal Operacijų dokumentą.

5.4

Terminas ir atnaujinimo galimybės
„Cloud Service“ naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą
prie „Cloud Service“, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar „Cloud Service“ bus atnaujinama
automatiškai, naudojama nepertraukiamo naudojimo pagrindu ar nutraukiama laikotarpio pabaigoje.
Atnaujinant automatiškai, jei Klientas nepateikia prašymo neatnaujinti raštu mažiausiai prieš 90 dienų iki
termino galiojimo pabaigos datos, „Cloud Service“ automatiškai atnaujinama TSD nurodytam laikotarpiui.
Naudojant nuolat, „Cloud Service“ bus nuolat pasiekiama skaičiuojant mėnesiais, kol Klientas prieš 90
dienų raštu pateiks pranešimą apie nutraukimą. Praėjus šiam 90 dienų laikotarpiui, „Cloud Service“ bus
pasiekiama iki kalendorinio mėnesio pabaigos.

6.

Papildoma informacija

6.1

Privatumo pranešimas ir politika
Klientas sutinka: (i) pateikti aiškią ir pastebimą nuorodą į Kliento žiniatinklio svetainės naudojimo sąlygas
ir privatumo politiką, kuri apima nuorodą į IBM (http://www.ibm.com/software/marketingsolutions/privacy/index.html) ir Kliento duomenų rinkimo ir naudojimo praktikas, (ii) pateikti informaciją,
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kad IBM veikdama Kliento vardu lankytojo kompiuteryje padeda slapukus ir „clear gifs“ žymas / žiniatinklio
indikatorius, ir paaiškinti tokios technologijos tikslą ir naudojimą, taip pat; (iii) kiek reikalauja teisės aktai,
prieš padėdamas Klientas arba prieš IBM padedant Kliento vardu žiniatinklio svetainės lankytojo
įrenginiuose slapukus ir „clear gifs“ žymas / žiniatinklio indikatorius, gauti žiniatinklio svetainės lankytojų
sutikimą.
Klientas žino ir sutinka, kad „Cloud Services“ naudojimo ir palaikymo tikslais, naudodama sekimo ir kitas
technologijas, IBM gali iš Kliento (darbuotojų ir rangovų) rinkti su „Cloud Services“ naudojimu susijusią
asmens informaciją. IBM renka naudojimo statistinius duomenis ir informaciją apie „Cloud Services“
efektyvumą, kad galėtų gerinti vartotojų patirtį ir (arba) bendravimą su Klientu. Klientas patvirtina, kad
gaus arba jau yra gavęs sutikimą leisti IBM tvarkyti surinktą asmens informaciją anksčiau nurodytais
tikslais, laikantis taikomos teisės, IBM, kitose IBM įmonėse ir jų subrangovų vietose, kur IBM ir mūsų
subrangovai vykdo veiklą. IBM vykdys Kliento darbuotojų ir rangovų pageidavimus pasiekti, naujinti,
taisyti arba panaikinti jų surinktą asmens informaciją.

6.2

Jokios Informacijos apie asmens sveikatą
„Cloud Service“ nesukurta, kad atitiktų HIPAA, ir negali būti naudojama jokiai Informacijai apie asmens
sveikatą perduoti arba saugoti.

6.3

„Cloud Service“ vartotojo profilio informacija
Kiek tai susiję su Kliento „Cloud Service“ naudojimu, Klientas supranta ir sutinka, kad: (i) Vartotojo
profilyje („Profilis“) „Cloud Service“ Vartotojas gali skelbti „Cloud Service“ Vartotojo vardus ir pavardes,
pareigas, įmonės pavadinimus ir nuotraukas ir šį Profilį gali peržiūrėti kiti „Cloud Service“ Vartotojai ir (ii)
Klientas bet kada gali pareikalauti pataisyti „Cloud Service“ Vartotojo Profilio informaciją arba ją pašalinti
iš „Cloud Service“ ir ši Profilio informacija bus pataisyta arba pašalinta, tačiau duomenis pašalinus,
prieiga prie „Cloud Service“ gali tapti negalima.

6.4

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar kitas paslaugas
Jeigu Klientas arba Debesų kompiuterijos paslaugos vartotojas perduoda Turinį į trečiosios šalies
žiniatinklio svetainę arba kitai tarnybai, į kurią Debesų kompiuterijos paslauga nukreipia arba prie kurios
suteikia prieigą, Klientas ir IBM vartotojas suteikia IBM leidimą, kad IBM atliktų tokį Turinio perdavimą,
tačiau tokia sąveika yra išskirtinai tarp Kliento ir trečiosios šalies žiniatinklio svetainės arba tarnybos. IBM
neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl tokių trečiosios šalies svetainių arba tarnybų, ir neprisiima jokios
atsakomybės dėl tokių trečiosios šalies svetainių arba tarnybų.

6.5

Trečiosios šalies paslaugų teikėjas
Nepaisant jokių šios Sutarties nuostatų, Klientui leidžiama suteikti trečiųjų šalių subjektų prieigą prie
„Cloud Service“ per Kūrėjų portalą. Trečioji šalis gali pasiekti Kliento paskelbtas API ir iškviesti jas
vykdymo metu, kad galėtų atlikti leidžiamą verslo funkciją. IBM neatsako už trečiosios šalies API
naudojimą.
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