Další popis služby IBM Cloud Service
IBM Secure Gateway Service 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 Secure Gateway Service for IBM Cloud
Služba IBM Secure Gateway Service umožňuje konektivitu k místním koncovým bodům. Uživatelům
umožňuje využívat veřejné a soukromé komunikační funkce z aplikace na cloudové straně IBM Cloud
prostřednictvím Gateway Cloud Host Port v jejich místních IT umístěních. Rovněž umožňuje konektivitu
ve scénářích Cloud na Cloud.

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Datový list platný pro tuto službu a podmínky této části upravuje podrobnosti a podmínky, včetně
povinností 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=D76CED00AD2611E4BF417B0BC8E5108A#

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 zpoplatnění:

4.2

●

Přístup je oprávnění pro přístup k funkčnosti služeb Cloud Services.

●

Přenesený gigabajt (GB) je každý GB (2 na třicátou bajtů) údajů přenesených do služby / ze služeb
Cloud Services.

●

Instance je každý přístup ke specifické konfiguraci služeb Cloud Services.

●

Odchozí přenesený gigabajt (GB) je každý GB (2 na třicátou bajtů) údajů přenesených ze služeb
Cloud Services.

●

Položka je výskyt specifické položky, která je spravována či zpracovávána službou Cloud Service
nebo souvisí s použitím služby Cloud Service.

Poplatky za neúplný měsíc
Každý Přenesený gigabajt se fakturuje měsíčně. Pokud je na konci měsíce poslední přenášený Gigabajt
částečný Gigabajt, bude fakturován v ceně úplného Gigabajtu.
Každý Odchozí přenesený gigabajt se fakturuje měsíčně. Pokud je na konci měsíce poslední
přenášený Gigabajt částečný Gigabajt, bude fakturován v ceně úplného Gigabajtu.
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