„IBM Cloud“ papildomas paslaugos aprašas
„IBM Secure Gateway Service for IBM Cloud“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

„Cloud Service“

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš šių pasiūlymų.

1.1.1

„IBM Secure Gateway Service for IBM Cloud“
„IBM Secure Gateway“ paslauga įgalina jungimąsi prie vietinių galinių taškų. Ji suteikia galimybę
vartotojams savo vietinėje IT vietoje naudoti viešųjų ir privačių ryšių funkcines galimybes iš savo „IBM
Cloud“ taikomosios programos per „Gateway Cloud Host Port“. Ji taip pat įgalina ryšį scenarijuose „iš
Debesies į Debesį“.

2.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=D76CED00AD2611E4BF417B0BC8E5108A#

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Paslaugų lygio sutartis, pateikta pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikoma šiai paslaugai.

3.2

Techninė pagalba
Palaikymo sąlygos, pateiktos pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikomos šiai paslaugai.

4.

Mokesčiai

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ mokesčio apskaičiavimas nurodytas Operacijų dokumente.
Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.

4.2

●

Prieiga – tai teisė pasiekti „Cloud Services“ funkcijas.

●

Perduotas gigabaitas (GB) yra kiekvienas GB (2 pakelta trisdešimtuoju laipsniu baitų) duomenų,
perduotų iš „Cloud Services“ arba į „Cloud Services“.

●

Egzempliorius yra kiekviena prieiga prie konkrečios „Cloud Services“ konfigūracijos.

●

Siunčiamas perduotas gigabaitas yra kiekvienas GB (2 pakelta trisdešimtuoju laipsniu baitų)
duomenų, perduotų iš „Cloud Services“.

●

Elementas yra konkretaus elemento, kurį valdo ar apdoroja „Cloud Service“ arba kuris susijęs su jos
naudojimu, atvejis.

Daliniai mėnesiniai mokesčiai
Už kiekvieną perduotą Gigabaitą kas mėnesį išrašoma sąskaita. Mėnesio pabaigoje, jei paskutinis
perduotas Gigabaitas yra dalinis, sąskaita bus išrašyta kaip už visą Gigabaitą.
Už kiekvieną siunčiamą perduotą Gigabaitą kas mėnesį išrašoma sąskaita. Mėnesio pabaigoje, jei
paskutinis perduotas Gigabaitas yra dalinis, sąskaita bus išrašyta kaip už visą Gigabaitą.
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