Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών του IBM Cloud.

1.

Υπηρεσία Cloud

1.1

Προσφορές
Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει από τις ακόλουθες διαθέσιμες προσφορές.

1.1.1

IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
Το IBM Workload Scheduler for IBM Cloud είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει σε υπευθύνους ανάπτυξης
λογισμικού να αυτοματοποιούν την εκτέλεση εφάπαξ και επαναλαμβανόμενων ενεργειών. Οι ενέργειες
αυτές (κλήση REST, αίτηση πληροφοριών σε βάση δεδομένων, κ.ο.κ.), οι οποίες εκτελούνται σε ένα
σύστημα ή μια εφαρμογή, καλούνται εργασίες (jobs).
Αξιοποιώντας τις βιβλιοθήκες κώδικα πελάτη API της υπηρεσίας, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης μπορούν να
σχεδιάσουν απλές ή σύνθετες διεργασίες εργασιών, να ορίσουν συμβάντα που πυροδοτούν την εκτέλεση
και να παρακολουθούν την πρόοδο και την κατάσταση των διεργασιών και των επιμέρους εργασιών τους.
Συγκεκριμένα, το IBM Workload Scheduler for IBM Cloud επιτρέπει, μέσω των διαθέσιμων API, την
εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειών:
α.

συνδυασμός εργασιών σε ροές και προσθήκη συγκεκριμένων συνθηκών σε οποιοδήποτε σημείο
μιας ροής (ορισμός εργασιών ως εντολών, κλήσεων REST API, κ.ο.κ.),;

β.

αυτοματοποίηση της εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (εφάπαξ,
καθημερινά, εβδομαδιαία, για καθορισμένο περίοδο) ή βάσει συμβάντων πυροδότησης (δημιουργία,
τροποποίηση ή διαγραφή αρχείου), και

γ.

παρουσίαση εργασιών και ροών σε μια συνοπτική προβολή, επιτρέποντας έτσι την παρακολούθηση
και το χειρισμό τους.

Το IBM Workload Scheduler υποστηρίζει επίσης τους ορισμούς Cron.

2.

Φύλλα Δεδομένων για την Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων
Στο Φύλλο Δεδομένων που ισχύει για αυτή την υπηρεσία και στους όρους του παρόντος άρθρου
παρέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Πελάτη, που
διέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. To (τα) ακόλουθο(-α) Φύλλο(-α) Δεδομένων διέπει(-ουν) αυτή
την υπηρεσία:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1415200372083

3.

Επίπεδα Παροχής Υπηρεσιών και Τεχνική Υποστήριξη

3.1

Σύμβαση Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τη σύμβαση επιπέδου παροχής υπηρεσιών που καθορίζεται στη βασική
Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud της IBM.

3.2

Τεχνική Υποστήριξη
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τους όρους περί υποστήριξης που καθορίζονται στη βασική Περιγραφή
Υπηρεσιών Cloud της IBM.

4.

Χρεώσεις

4.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Τα μετρικά συστήματα χρέωσης για την Υπηρεσία Cloud καθορίζονται στο Έγγραφο Συναλλαγής.
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μετρικά συστήματα χρέωσης για αυτή την Υπηρεσία Cloud:
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4.2

Εργασία (Job) είναι ένα αντικείμενο στις Υπηρεσίες Cloud το οποίο δεν μπορεί να διαιρεθεί
περαιτέρω και αντιπροσωπεύει μια διεργασία πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων όλων των
υπο-διεργασιών της που βρίσκονται υπό τη διαχείριση ή επεξεργασία των Υπηρεσιών Cloud.

Χρέωση για μη Πλήρη Μήνα
Κάθε Εργασία τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Η υλοποίηση/χρήση κατά τη διάρκεια μη πλήρους μήνα θα
χρεώνεται κατ' αναλογία.

Σημαντικό: Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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