Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Bluemix Dedicated
Οη Όξνη Φξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ έγγξαθν "Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα
Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν "Όξνη
Φξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί Όξνη" ("Γεληθνί Όξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρύνπλ ησλ
Γεληθώλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Φξήζεο.
Οη Όξνη Φξήζεο δηέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνύο
Σύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("Σύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο Όξνπο Φξήζεο ζπληζηνύλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

IBM SaaS
Οη αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιύπηνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο γηα Σπγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Bluemix Dedicated Cloudant 1.6 TB Capacity

●

IBM Bluemix Dedicated Runtimes 128 GB Capacity

●

IBM Bluemix Dedicated Runtimes 16 GB Capacity

●

IBM Bluemix Dedicated Data and Session Cache 50 GB Capacity

●

IBM Bluemix Dedicated Direct Link 1 Gbps Capacity

●

IBM Bluemix Dedicated Direct Link 10 Gbps Capacity

●

IBM Bluemix Dedicated dashDB Enterprise 64.1

●

IBM Bluemix Dedicated dashDB Enterprise 256.4

●

IBM Bluemix Dedicated dashDB Enterprise 256.12

●

IBM Bluemix Dedicated API Management 1000 API Calls Capacity

●

IBM Bluemix Dedicated API Management 500 API Calls Capacity

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ηνπ αθόινπζνπ κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

3.

Πεξίπησζε Φξήζεο (Instance) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Φξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Φξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Τν πιεξσηέν πνζό γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

3.1

Φπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
Η Φξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε. Η
Φξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπόκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα
αξρίδνληαο από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν Πειάηεο ελεκεξώλεηαη από ηελ ΙΒΜ όηη ε πξόζβαζή
ηνπ ζην IBM SaaS είλαη δηαζέζηκε.
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4.

Επιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος IBM SaaS
Σηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο, νξίδνληαο κία από ηηο αθόινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

4.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη όηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο γίλεηαη
απηόκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηε ιήγνπζα ζπλδξνκή ηνπ IBM SaaS κε έγγξαθν αίηεκα
πξνο ηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθόο Σπλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο Σπλδξνκήο αλαλεώλεηαη απηόκαηα είηε γηα πεξίνδν ελόο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν Σπλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.

4.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη γίλεηαη ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, ν Πειάηεο
ζα εμαθνινπζεί λα έρεη πξόζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS ζε
ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθόςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε
ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθύξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθύξσζε ηεο
πξόζβαζεο ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεώζεηο
πξόζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρύ ε αθύξσζε.

4.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρύο ηνπ
IBM SaaS ζα παύζεη κε ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο θαη ε πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS ζα
θαηαξγεζεί. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ν Πειάηεο ζα
πξέπεη λα ππνβάιεη κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
Σπλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν Σπλδξνκήο.

5.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Σε απηή ηελ πξνζθνξά Bluemix Dedicated πεξηιακβάλεηαη Τερληθή Υπνζηήξημε ρσξίο πξόζζεηε ρξέσζε
γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ εθηεινύληαη ζην πεξηβάιινλ απνθιεηζηηθήο ("dedicated"). Μηα πεξηγξαθή ηεο
πξνζθνξάο ππνζηήξημεο παξέρεηαη ζηνπο Όξνπο Φξήζεο ηνπ IBM Bluemix ζην άξζξν πνπ αλαθέξεηαη
ζηε Τππηθή Υπνζηήξημε (Standard Support). Η πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ ρξεώζεσλ γηα
ηε Τππηθή Υπνζηήξημε δελ ηζρύεη γηα απηή ηελ πξνζθνξά Bluemix Dedicated.

6.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

6.1

Τοποθεζίερ Ανηλούμενων Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ
Πειάηε σο αληινύζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Η IBM ζα εθαξκόδεη θόξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεύζπλζε πνπ δειώλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία ηνπ IBM SaaS σο θύξηα επσθεινύκελε ηνπνζεζία, εθηόο
εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγώλ ζηελ ΙΒΜ.

6.2

Σςλλογή Δεδομένων
Σην πεξηβάιινλ Bluemix Dedicated, ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαηάζηαζεο
ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδέζεσλ (logins) ρξεζηώλ (πξνγξακκαηηζηώλ/ρεηξηζηώλ) ηνπ
Πειάηε πνπ πινπνηνύλ θαη εθηεινύλ εθαξκνγέο ηνπ Πειάηε ζην Bluemix, ησλ δηεπζύλζεσλ IP
ιεηηνπξγηθώλ ηκεκάησλ, ησλ κεραλώλ ζηηο νπνίεο πινπνηνύληαη νη εθαξκνγέο, ηεο θαηάζηαζεο πγείαο
ιεηηνπξγηθώλ ηκεκάησλ, ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ
ιεηηνπξγηθώλ ηκεκάησλ, ησλ αιιαγώλ ζε ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα θαη ζην πεξηβάιινλ, ηεο
ρξήζεο/θαηακέηξεζεο πόξσλ θαη ππεξεζηώλ, ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο ιεηηνπξγηθώλ ηκεκάησλ θ.ν.θ. Η
IBM δελ ζα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή ή πξόζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη από εθαξκνγέο,
ππεξεζίεο ή ηειηθνύο ρξήζηεο πνπ απνθηνύλ πξόζβαζε ζηηο εθαξκνγέο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη
πινπνηήζεθαλ από ηνλ Πειάηε ή άιισλ πιεξνθνξηώλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ηνπ Πειάηε από ηηο νπνίεο
κπνξεί λα πξνθύςεη ε ηαπηόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ. Όια ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνύληαη
απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπό ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο, ηεο δηαζεζηκόηεηαο, ηεο απόδνζεο, ηεο επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο θαη ηεο
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πγείαο ηνπ ελ ιόγσ πεξηβάιινληνο. Τα δεδνκέλα απηά δελ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη δελ ζα δηαηίζεληαη γηα
θνηλή ρξήζε γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ζθνπνύο.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
1.

Πεπιγπαθή ηος IBM Bluemix Dedicated
Η IBM ζα δηακνξθώζεη έλα ηδησηηθό πεξηβάιινλ γηα ηα παξαγγειζέληα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα IBM Bluemix
ζηηο εγθαηαζηάζεηο θηινμελίαο (hosting) Bluemix ζην Dallas, Texas ζηηο ΗΠΑ. Θα πξόθεηηαη γηα έλα
πεξηβάιινλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο όπνπ ν Πειάηεο κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη
πεξηβάιινληα εθηέιεζεο (runtimes) ηνπ Bluemix.
Ο Πειάηεο πξέπεη λα πξνκεζεπηεί κηα ρσξηζηή ζπλδξνκή γηα ηε δεκόζηα πξνζθνξά IBM Bluemix γηα κηα
πεξίνδν ηζρύνο ίδηαο δηάξθεηαο κε εθείλε ηεο παξαγγειίαο ηνπ γηα ην Bluemix Dedicated. Γηα ηηο
ππεξεζίεο θαη ηα πεξηβάιινληα εθηέιεζεο (runtimes) πνπ εθηεινύληαη ζην πεξηβάιινλ απνθιεηζηηθήο
ρξήζεο, δελ ππάξρνπλ ρξεώζεηο ρξήζεο, θαζώο απηέο θαιύπηνληαη από ηηο ρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην ίδην ην πεξηβάιινλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο. Όινη νη άιινη όξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο ππεξεζίεο
ζηε δεκόζηα πξνζθνξά IBM Bluemix εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ.
Οη ρξήζηεο ηνπ Πειάηε επηηξέπεηαη λα απνθηνύλ πξόζβαζε ζην πεξηβάιινλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο κέζσ
κηαο αζθαινύο δηόδνπ (tunnel) VPN. Η IBM ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή VPN από ηελ πιεπξά
ηεο εθαξκνγήο. Ο Πειάηεο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο VPN από ηελ
πιεπξά ησλ ρξεζηώλ.
Τν πξνζσπηθό επηρεηξήζεσλ ηνπ Bluemix ζα εγθαζηζηά ζε κεληαία βάζε όιεο ηηο εθδόζεηο θαη
ελεκεξώζεηο ινγηζκηθνύ ζηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο ηνπ Bluemix θαη ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Πειάηε,
κε ζηόρν ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο εληόο 21 εκεξώλ από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ελ ιόγσ εθδόζεσλ θαη
ελεκεξώζεσλ ινγηζκηθνύ ζηε δεκόζηα πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Bluemix. Οη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ζα
πξνγξακκαηίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πειάηε.

2.

Πεπιγπαθέρ Σςγκεκπιμένων Επιλογών
Τα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηνπ Bluemix Dedicated κπνξεί λα αληηζηνηρνύλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
παξακεηξνπνηεκέλε ρσξεηηθόηεηα ή δπλακηθόηεηα (π.ρ. ζε gigabytes ή ζε ζπλαιιαγέο αλά
δεπηεξόιεπην). Γεδνκέλνπ όηη ε πξαγκαηηθή ρσξεηηθόηεηα ή δπλακηθόηεηα γηα νπνηαδήπνηε
παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM SaaS πνηθίιιεη θαζώο βαζίδεηαη ζε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο, ε
πξαγκαηηθή ρσξεηηθόηεηα ή δπλακηθόηεηα ελδέρεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε από ηελ
παξακεηξνπνηεκέλε ρσξεηηθόηεηα ή δπλακηθόηεηα.
α.

IBM Bluemix Dedicated Cloudant 1.6 TB Capacity
Έλα πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε κηαο ηδησηηθήο εθδνρήο ηνπ IBM Cloudant NoSQL
Database for Bluemix εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο κε κηα ζρεδηαζκέλε
ρσξεηηθόηεηα ησλ 1,6 terabytes.

β.

IBM Bluemix Dedicated Runtimes 128 GB Capacity
Έλα πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε από ηα πεξηβάιινληα
εθηέιεζεο (runtimes) πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην Bluemix κε κηα ζσξεπηηθή ρσξεηηθόηεηα κλήκεο ησλ
128 gigabytes.

γ.

IBM Bluemix Dedicated Runtimes 16 GB Capacity
Μηα επέθηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο IBM Bluemix Dedicated Runtimes πνπ παξέρεη 16 gigabytes
πξόζζεηε ρσξεηηθόηεηα κλήκεο.

δ.

IBM Bluemix Dedicated Data and Session Cache 50 GB Capacity
Έλα πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθηέιεζε πεξηπηώζεσλ ρξήζεο ηνπ Data
Cache θαη ηνπ Session Cache έσο κηα ζσξεπηηθή ρσξεηηθόηεηα ησλ 50 gigabytes.

ε.

IBM Bluemix Dedicated Direct Link 1 Gbps Capacity
Μηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, απεπζείαο δηαζύλδεζε δηθηύνπ (network link) πξνο ην θαηάιιειν ζεκείν
παξνπζίαο (point of presence) ηνπ δηθηύνπ Softlayer, ζρεδηαζκέλε γηα ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηώλ
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κε ηαρύηεηεο πνπ αλέξρνληαη ζε 1 gigabit αλά δεπηεξόιεπην.
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ζη.

IBM Bluemix Dedicated Direct Link 10 Gbps Capacity
Μηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, απεπζείαο δηαζύλδεζε δηθηύνπ (network link) πξνο ην θαηάιιειν ζεκείν
παξνπζίαο (point of presence) ηνπ δηθηύνπ Softlayer, ζρεδηαζκέλε γηα ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηώλ
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κε ηαρύηεηεο πνπ αλέξρνληαη ζε 10 gigabits αλά δεπηεξόιεπην.

δ.

IBM Bluemix Dedicated dashDB Enterprise 64.1
Μία βάζε δεδνκέλσλ αλά πεξίπησζε ρξήζεο ππεξεζίαο ζε έλαλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο
εμππεξεηεηή (server) κε 64GB RAM θαη 16 vCPUs. Σπληζηάηαη γηα πξνθνξησκέλα δεδνκέλα (preload data) έσο 1 TB, βάζεη ηππηθήο ζπκπίεζεο.

ε.

IBM Bluemix Dedicated dashDB Enterprise 256.4
Μία βάζε δεδνκέλσλ αλά πεξίπησζε ρξήζεο ππεξεζίαο ζε έλαλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο
εμππεξεηεηή (server) ηύπνπ bare metal κε 256GB RAM θαη 32 Ππξήλεο (Cores). Σπληζηάηαη γηα
πξνθνξησκέλα δεδνκέλα (pre-load data) έσο 4 TB, βάζεη ηππηθήο ζπκπίεζεο.

ζ.

IBM Bluemix Dedicated dashDB Enterprise 256.12
Μία βάζε δεδνκέλσλ αλά πεξίπησζε ρξήζεο ππεξεζίαο ζε έλαλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο
εμππεξεηεηή (server) ηύπνπ bare metal κε 256GB RAM θαη 32 Ππξήλεο (Cores). Σπληζηάηαη γηα
πξνθνξησκέλα δεδνκέλα (pre-load data) έσο 12 TB, βάζεη ηππηθήο ζπκπίεζεο. Απηό είλαη έλα
ζρέδην ζπκπύθλσζεο απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ (storage dense plan) πνπ είλαη θαηάιιειν γηα
πεξηβάιινληα κε κεγάινπο όγθνπο δεδνκέλσλ όπνπ δελ απαηηείηαη ε εθηέιεζε αηηεκάησλ
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ (queries) ζε ηαρύηεηεο όπσο απηέο πνπ παξέρνληαη από κηα βάζε
δεδνκέλσλ πνπ θνξηώλεηαη ζηελ θύξηα κλήκε.

η.

IBM Bluemix Dedicated API Management 1000 API Calls Capacity
Έλα πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε κηαο ηδησηηθήο εθδνρήο ηνπ IBM API Management for
Bluemix εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο κε κηα επεμεξγαζηηθή ηζρύ ησλ 1000
θιήζεσλ API αλά δεπηεξόιεπην.

ηα.

IBM Bluemix Dedicated API Management 500 API Calls Capacity
Έλα πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε κηαο ηδησηηθήο εθδνρήο ηνπ IBM API Management for
Bluemix εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο κε κηα επεμεξγαζηηθή ηζρύ ησλ 500
θιήζεσλ API αλά δεπηεξόιεπην.

Σημανηικό: Οη παξόληεο Όξνη Φξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ησλ παξόλησλ Όξσλ Φξήζεο ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ
αγγιηθνύ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθό θείκελν ππεξηζρύεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν
δελ έρεηε πξόζβαζε ζην αγγιηθό θείκελν, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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