Uraian Layanan Tambahan IBM Cloud
IBM Push Notifications for IBM Cloud
Kecuali sebagaimana yang tercantum di bawah, syarat-syarat Uraian Layanan Cloud IBM berlaku.

1.

Layanan Cloud

1.1

Tawaran
Klien dapat memilih dari tawaran berikut yang tersedia.

1.1.1

IBM Push Notifications for IBM Cloud
Notifikasi Push digunakan untuk mengirimkan konten yang relevan kepada orang yang tepat pada tempat
dan waktu yang tepat. Layanan Push mendukung pengiriman pesan notifikasi push ke perangkat
termasuk notifikasi interaktif. Klien memiliki opsi untuk menyiarkan notifikasi:
a.

Ke semua perangkat mobile yang terdaftar

b.

Ke suatu subset perangkat atau platform perangkat

c.

Ke ID pengguna perangkat

d.

Ke perangkat yang berlangganan label atau topik spesifik

Push memberikan REST API yang sederhana dan seragam untuk mengonfigurasi, melanggankan,
mengirimkan, dan memantau notifikasi push. Klien juga dapat menggunakan Mobile Cloud Services SDK
untuk mengintegrasikan layanan Push ke aplikasi mobile dan aplikasi perusahaan.

2.

Lembar Data Perlindungan dan Pemrosesan Data
Lembar Data yang berlaku untuk layanan ini dan syarat-syarat yang tertuang di pasal ini memberikan
perincian dan syarat-syarat, termasuk tanggung jawab Klien, seputar penggunaan layanan ini. Lembar(lembar) Data berikut berlaku untuk layanan ini:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=3DD3FE808D7D11E59F9AD7336D7D0FFB

3.

Tingkat Layanan dan Dukungan Teknis

3.1

Perjanjian Tingkat Layanan
Perjanjian tingkat layanan yang ditetapkan dalam Uraian Layanan Cloud IBM dasar berlaku untuk
layanan ini.

3.2

Dukungan Teknis
Syarat-syarat dukungan yang ditetapkan dalam Uraian Layanan Cloud IBM dasar berlaku untuk layanan
ini.

4.

Biaya

4.1

Metrik Biaya
Metrik(-metrik) biaya untuk Layanan Cloud ditetapkan dalam Dokumen Transaksi.
Metrik biaya berikut berlaku untuk Layanan Cloud ini:
●

Juta Perangkat Beralamat adalah suatu perangkat yang padanya aplikasi dipasang yang dapat
dialamatkan oleh Layanan Cloud. Setiap pemasangan aplikasi yang dapat dialamatkan oleh
Layanan Cloud dianggap sebagai Perangkat Beralamat yang terpisah. Klien akan ditagih untuk
jumlah Perangkat Beralamat, dibulatkan ke juta terdekat, didaftarkan dengan, dikelola oleh atau
diolah oleh Layanan Cloud selama periode penagihan.

●

Juta Pesan Digital adalah suatu komunikasi elektronik yang dikelola atau diproses oleh Layanan
Cloud. Klien akan ditagih atas jumlah Pesan Digital, yang dibulatkan ke juta berikutnya, selama
periode penagihan.
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●

Sepuluh Ribu Perangkat Beralamat adalah suatu perangkat yang padanya aplikasi dipasang yang
dapat dialamatkan oleh Layanan Cloud. Setiap pemasangan aplikasi yang dapat dialamatkan oleh
Layanan Cloud dianggap sebagai Perangkat Beralamat yang terpisah. Klien akan ditagih untuk
jumlah Perangkat Beralamat, dibulatkan ke Puluhan Ribu terdekat, didaftarkan dengan, dikelola
oleh atau diolah oleh Layanan Cloud selama periode penagihan.

●

Perangkat Beralamat adalah perangkat yang menerima pemberitahuan push dari Layanan Cloud.

This document is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by the prevailing law,
the English language of this document will prevail in the case of any inconsistencies or differences of
interpretation with the Indonesian language text of this document.
Dokumen ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang
berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Indonesia dari
dokumen ini, maka teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.
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