Dodatkowy Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
O ile w dalszej części niniejszego dokumentu nie określono inaczej, zastosowanie mają warunki Opisu Usługi dla
platformy IBM Cloud.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze

1.1

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1

IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
Usługa IBM Workload Scheduler for IBM Cloud umożliwia programistom automatyzację działań
jednorazowych i cyklicznych. Działania takie (np. wywołania REST lub zapytania do bazy
danych),wykonywane w systemie lub aplikacji, są nazywane zadaniami.
Wykorzystując dostępne w usłudze klienckie biblioteki interfejsów API, programiści mogą projektować
proste lub złożone procesy obejmujące zadania, definiować wyzwalacze uruchamiające ich
wykonywanie, a także śledzić postępy i status procesów oraz objętych nimi zadań.
W szczególności usługa IBM Workload Scheduler for IBM Cloud, poprzez dostępne interfejsy API,
umożliwia:
a.

łączenie zadań w przepływy i dołączanie warunków w dowolnym punkcie przepływu (definiowanie
zadań jako komend, tworzenie wywołań API REST itd.);

b.

automatyzację wykonywania zadań na podstawie harmonogramu (jednorazowo, codziennie, co
tydzień lub w zdefiniowanym okresie) bądź wyzwalaczy opartych na zdarzeniach (utworzenie,
zmodyfikowanie lub usunięcie pliku);

c.

przedstawianie zadań i przepływów w widokach zestawień, gdzie można je monitorować i
modyfikować.

IBM Workload Scheduler obsługuje również definicje programu Cron.

2.

Specyfikacje techniczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych
Warunki i szczegółowe zasady korzystania z tej usługi, w tym obowiązki Klienta, reguluje dotycząca jej
Specyfikacja Techniczna oraz postanowienia niniejszego paragrafu. Do niniejszej usługi mają
zastosowanie następujące Specyfikacje Techniczne:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1415200372083

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Do niniejszej usługi ma zastosowanie Umowa dotycząca Poziomu Usług określona w opisie podstawowej
Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM.

3.2

Wsparcie techniczne
Do niniejszej usługi mają zastosowanie warunki wsparcia technicznego określone w opisie podstawowej
Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM.

4.

Opłaty

4.1

Opłaty rozliczeniowe
Opłaty rozliczeniowe za Usługę Przetwarzania w Chmurze są określone w Dokumencie Transakcyjnym.
Przy sprzedaży niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana
na podstawie następującej miary:
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4.2

Zadanie oznacza obiekt w ramach Usług Przetwarzania w Chmurze, który nie podlega dalszemu
podziałowi i przedstawia proces przetwarzania wraz z jego wszystkimi podprocesami zarządzanymi
lub przetwarzanymi przez Usługi Przetwarzania w Chmurze.

Opłaty za niepełne miesiące
Każde Zadanie jest rozliczane raz na miesiąc, a użycie lub wdrożenie usługi w niepełnym miesiącu
będzie podlegać opłacie naliczonej proporcjonalnie.
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