Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM Secure Gateway Service for IBM Cloud
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Storitev v oblaku

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

IBM Secure Gateway Service for IBM Cloud
IBM Secure Gateway Service omogoča povezljivost s končnimi točkami na mestu uporabe. Uporabnikom
omogoča uporabo javnih in zasebnih komunikacijskih zmogljivosti od aplikacije na strani IBM Cloud prek
Gateway Cloud Host Port do njihovega ciljnega IT-ja na mestu uporabe. Omogoča tudi povezljivost v
scenarijih od oblaka do oblaka.

2.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
Na podatkovnem listu, ki se uporablja za to storitev, in v določbah v tem razdelku so opisane podrobnosti
in določbe, vključno z naročnikovimi odgovornostmi, ki so povezane z uporabo te storitve. Za to storitev
se uporablja(jo) naslednji podatkovni list(i):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=D76CED00AD2611E4BF417B0BC8E5108A#

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
Za to storitev velja pogodba o ravni storitev, ki je določena v osnovnem IBM-ovem opisu storitev v oblaku.

3.2

Tehnična podpora
Za to storitev veljajo določila o podpori, ki so določena v osnovnem IBM-ovem opisu storitev v oblaku.

4.

Stroški

4.1

Metrike zaračunavanja
Metrike zaračunavanja za storitev v oblaku so podane v transakcijskem dokumentu.
Za to storitev v oblaku se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:

4.2

●

Dostop je pravica do dostopa do funkcionalnosti storitev v oblaku.

●

Preneseni gigabajt (GB) je vsak GB (2 na 30. potenco bajtov) podatkov, prenesenih v storitev v
oblaku in iz nje.

●

Primerek je vsak dostop do določene konfiguracije storitev v oblaku.

●

Navzven preneseni gigabajt je vsak GB (2 na 30. potenco bajtov) podatkov, prenesenih iz storitve v
oblaku.

●

Postavka je primer določene postavke, ki jo upravlja ali obdela storitev v oblaku oz. je povezana z
uporabo storitev v oblaku.

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.

i126-6839-04 (11/2018)

Stran 1 od 1

