Popis další služby IBM Cloud Service
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
S výjimkou uvedenou níže se uplatní podmínky Popisu služby IBM Cloud Service.

1.

Cloud Service

1.1

Nabídky
Zákazník si může vybrat z následujících dostupných nabídek.

1.1.1

IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud je služba, která umožňuje vývojářům automatizovat jednorázové i
opakované akce. Tyto akce (volání REST, dotaz databáze atd.)prováděné v systému nebo v aplikaci se
nazývají úlohy.
Využitím klientských knihoven rozhraní API služby mohou vývojáři navrhovat jednoduché nebo složité
procesy úlohy, definovat aktivační události pro spuštění a sledovat průběh i stav procesů a jejich úloh.
Službu IBM Workload Scheduler for IBM Cloud lze za použití dostupných rozhraní API využít zejména:
a.

ke kombinaci úloh do toků a připojení podmínek v jakémkoli bodě toku (definovat úlohy jako příkaz,
volání rest API atd.);

b.

k automatizaci spouštění úloh podle harmonogramu (jednorázově, denně, týdně, v rámci
definovaného období) nebo na základě aktivačních událostí (vytvoření, změna nebo odstranění
souboru);

c.

prezentovat úlohy a sledy v souhrnných náhledech, které umožňují úlohy a sledy monitorovat a
pracovat s nimi.

IBM Workload Scheduler podporuje také definice Cron.

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Datové listy platné pro tuto službu a podmínky této části upravují podrobnosti a podmínky, včetně
odpovědnosti Zákazníka v souvislosti s využíváním této služby. Na tuto službu se vztahují následující
Datové listy:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1415200372083

3.

Úrovně služby a Technická podpora

3.1

Dohoda o úrovni služeb
Na tuto službu se vztahuje smlouva o úrovni služeb upravená v základním popisu služby IBM Cloud
Service.

3.2

Technická podpora
Na tuto službu se vztahují podmínky podpory stanovené v popisu služby IBM Cloud Service.

4.

Poplatky

4.1

Metriky poplatků
Metriky poplatků za službu Cloud Service jsou uvedeny v Transakčním dokumentu.
Na tuto službu Cloud Service se uplatní následující metriky poplatků:
●

Úloha je objekt v rámci služeb Cloud Services, který nelze dále dělit a který představuje proces
výpočetního zpracování včetně všech jeho podprocesů spravovaných nebo zpracovaných službami
Cloud Services.
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4.2

Poplatky za neúplný měsíc
Každá Úloha se fakturuje měsíčně. Nasazení/užívání za neúplný měsíc bude vyúčtováno poměrným
dílem.
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