Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
IBM Secure Gateway Service 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 Secure Gateway Service for IBM Cloud
Το IBM Secure Gateway Service επιτρέπει την πραγματοποίηση συνδέσεων με τελικά σημεία στις
εγκαταστάσεις του Πελάτη. Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις δυνατότητες
δημόσιας και ιδιωτικής επικοινωνίας μιας εφαρμογής στο IBM Cloud μέσω μιας θύρας υπολογιστή (host
port) Gateway Cloud στο περιβάλλον πληροφορικής του οργανισμού τους. Παρέχει επίσης υποστήριξη
για σενάρια σύνδεσης τύπου Cloud-to-Cloud.

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=D76CED00AD2611E4BF417B0BC8E5108A#

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:

4.2

●

Πρόσβαση (Access) είναι το δικαίωμα χρήσης λειτουργιών των Υπηρεσιών Cloud.

●

Μεταδιδόμενο Gigabyte (GB) (Gigabyte Transmitted) είναι κάθε GB (2 στη 30η δύναμη bytes)
δεδομένων που μεταδίδεται προς και από τις Υπηρεσίες Cloud.

●

Περίπτωση Χρήσης (Instance) είναι κάθε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη παραμετροποίηση των
Υπηρεσιών Cloud.

●

Μεταδιδόμενο Εξερχόμενο Gigabyte (Gigabyte Transmitted Outbound) είναι κάθε GB (2 στη 30η
δύναμη bytes) δεδομένων που μεταδίδεται από τις Υπηρεσίες Cloud.

●

Στοιχείο (Item) είναι μια εμφάνιση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου που βρίσκεται υπό τη διαχείριση
ή επεξεργασία της Υπηρεσίας Cloud ή σχετίζεται με τη χρήση της Υπηρεσίας Cloud.

Χρέωση για μη Πλήρη Μήνα
Κάθε Μεταδιδόμενο Gigabyte τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Στο τέλος του μήνα, αν το τελευταίο
μεταδιδόμενο Gigabyte είναι ένα μη πλήρες Gigabyte, θα χρεωθεί ως πλήρες Gigabyte.
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Κάθε Μεταδιδόμενο Εξερχόμενο Gigabyte τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Στο τέλος του μήνα, αν το
τελευταίο μεταδιδόμενο Gigabyte είναι ένα μη πλήρες Gigabyte, θα χρεωθεί ως πλήρες Gigabyte.
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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