Opis storitve
Secure Gateway Service for Bluemix
Razen v primerih, ki so navedeni spodaj, veljajo opis storitve ali pogoji uporabe za IBM Bluemix.

1.

Opis storitev v oblaku
Storitev Secure Gateway omogoča zaščiteno povezovanje do končnih točk, ki so na lokaciji podjetja.
Uporabnikom omogoča uporabo javnih in zasebnih komunikacijskih zmožnosti iz aplikacije Bluemix na
strani oblaka v aplikacijo IT na lokaciji podjetja. Poleg tega omogoča zaščiteno možnost povezovanja iz
enega v drug oblak.

2.

Opis varnosti
Uporabnik ima možnost za vsako končno točko izbrati vrsto varnostnega protokola, ki bo uporabljen, pri
čemer lahko izbira med sprejemljivimi varnostnimi možnostmi, ki jih zagotavlja TLS.

3.

Pooblastila in zaračunavanje

3.1

Metrike zaračunavanja
Storitev v oblaku je na voljo v skladu z naslednjimi metrikami zaračunavanja:
Preneseni gigabajt – gigabajt je 2 na 30. potenco bajtov. Naročniku bo zaračunan vsak polni ali delni
gigabajt podatkov, ki bo v obračunskem obdobju prenesen v storitev v oblaku in iz nje.
Navzven preneseni gigabajt – gigabajt je 2 na 30. potenco bajtov. Naročniku bo zaračunan vsak polni
ali delni gigabajt podatkov, ki bo prenesen iz storitve v oblaku.
Primerek je dostop do posamezne konfiguracije storitve v oblaku. Naročniku se zaračuna vsak primerek
storitve v oblaku, ki obstaja v posameznem mesecu v obdobju zaračunavanja.
Postavka je pojavitev specifične postavke, ki jo obdela ali upravlja storitev v oblaku ali je povezana z
uporabo storitve v oblaku, kot je navedeno v opisu storitve v oblaku. Naročniku se v obdobju
zaračunavanja storitev zaračuna na podlagi števila postavk.

3.2

Delni mesečni stroški
Vsak preneseni gigabajt se zaračuna mesečno. Ob koncu meseca se vsak preneseni gigabajt zaračuna
po polni ceni za gigabajt, čeprav je bil zadnji morda prenesen kot delni gigabajt.
Vsak navzven preneseni gigabajt se zaračuna mesečno. Ob koncu meseca se vsak preneseni gigabajt
zaračuna po polni ceni za gigabajt, čeprav je bil zadnji morda prenesen kot delni gigabajt.
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