IBM Cloud (IBM Bulut) Ek Hizmet Tanımı
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
(IBM Bulut İçin IBM İş Yükü Zamanlayıcı)
Aşağıda belirtilenler dışında, IBM Cloud Hizmet Tanımının koşulları geçerlidir.

1.

Bulut Hizmeti

1.1

Olanaklar
Müşteri, aşağıda belirtilen mevcut olanaklar arasından seçim yapabilir.

1.1.1

IBM Workload Scheduler for IBM Cloud (IBM Bulut İçin IBM İş Yükü Zamanlayıcı)
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud, geliştiricilerin hem bir kerelik hem de sürekli işlemleri
otomatikleştirmesine olanak sağlayan bir hizmettir. Bir sistem ya da uygulama üzerinde gerçekleştirilen bu
işlemler (REST çağrısı, veritabanı sorgulama, vs.), iş olarak adlandırılır.
Geliştiriciler, hizmetin uygulama programlama arabirimi istemci kitaplıklarını kullanarak, işlerden oluşan
basit ya da karmaşık süreçler tasarlayabilir, yürütme için tetikleyicileri tanımlayabilir ve süreçler ile işlerinin
ilerlemesini ve durumunu takip edebilirler.
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud, özellikle mevcut API'ler aracılığıyla aşağıdakileri yapabilir:
a.

İşleri akışlar içinde birleştirir ve akışın herhangi bir noktasına koşul ekler (işleri komut, REST
uygulama programlama arabirimi çağrıları, vs. olarak tanımlar);

b.

İşlerin bir zamanlama (bir defa, günlük, haftalık, belirli süre içerisinde) ya da olay tetikleyicileri
(oluşturulan, değiştirilen ya da silinen dosya) doğrultusunda yürütülmesini otomatikleştirir; ve

c.

İşleri ve akışları, izlenebilecekleri ve işlenebilecekleri özet görünümlerde sunar.

IBM Workload Scheduler aynı zamanda Cron tanımlarını destekler.

2.

Veri İşleme ve Veri Koruma Sayfaları
Bu hizmet için geçerli olan Veri Sayfası ve bu maddenin koşulları, bu hizmetin kullanımıyla ilgili olarak,
Müşteri sorumlulukları dahil olmak üzere ayrıntıları ve koşulları sağlar. Bu hizmet için aşağıdaki Veri
Sayfası/Sayfaları geçerlidir:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1415200372083

3.

Hizmet Seviyeleri ve Teknik Destek

3.1

Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Bu hizmet, temel IBM Cloud Hizmeti Tanımında belirtilen hizmet seviyesi sözleşmesine tabidir.

3.2

eTeknik Destek
Bu hizmet, temel IBM Cloud Hizmeti Tanımında belirtilen destek koşullarına tabidir.

4.

Ücretler

4.1

Ücret Ölçüleri
Bulut Hizmeti için ücret ölçüsü/ölçüleri, İşlem Belgesinde belirtilmiştir.
Bu Bulut Hizmeti için aşağıda belirtilen ücret ölçüleri geçerlidir:
●

4.2

İş, Bulut Hizmetleri içinde yer alan ve daha fazla bölünemeyen bir nesnedir ve Bulut Hizmetleri
tarafından yönetilen ya da işlenen tüm alt süreçleri de dahil olmak üzere, bir bilgi işlem sürecini
temsil eder.

Kısmi Aylık Ücretler
Her İş, aylık olarak fatura edilir. Kısmi aylık devreye alma/kullanım oranlanacaktır.
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Kabul eden:

Kabul eden:

Müşteri Şirketinin Ticari Unvanı adına (“Müşteri”)

<İlgili IBM Şirketinin Ticarı Unvanı adına> (“IBM”)

İmza_____________________________________

İmza_____________________________________

Yetkili imza

Yetkili imza

Unvan:

Unvan:

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

İsim (el yazısı veya daktiloyla):

Tarih:

Tarih:

Müşteri Numarası:

Sözleşme Numarası:

Müşteri Adresi:

IBM Adresi:
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