Dodatni opis storitve IBM Cloud
IBM Push Notifications for IBM Cloud
Razen kot je določeno spodaj, veljajo določila opisa storitve IBM Cloud.

1.

Storitve v oblaku

1.1

Ponudbe
Naročnik lahko izbira med naslednjimi razpoložljivimi ponudbami.

1.1.1

IBM Push Notifications for IBM Cloud
Potisna obvestila omogočajo posredovanje pomembne vsebine pravim ljudem na pravem mestu ob
pravem času. Storitev Push podpira pošiljanje sporočil s potisnimi obvestili v naprave, vključno z
interaktivnimi obvestili. Naročnik ima možnost obvestila razpošiljati:
a.

Vsem registriranim mobilnim napravam

b.

Podmnožici naprav ali platform naprav

c.

ID-jem uporabnikov naprav

d.

Napravam, ki so naročene na določene oznake ali teme

Storitev Push zagotavlja enostavne in enotne API-je REST za konfiguriranje, naročanje, pošiljanje in
nadzorovanje potisnih obvestil. Naročnik lahko prav tako uporablja Mobile Cloud Services SDK za
integriranje storitev Push v mobilne in poslovne aplikacije.

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=3DD3FE808D7D11E59F9AD7336D7D0FFB

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Ravni storitve in tehnična podpora
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:
●

Milijon naslovljivih naprav je naprava, na podlagi katere je nameščena aplikacija, ki jo lahko storitve
v oblaku naslovijo. Vsaka namestitev aplikacije, ki jo lahko storitve v oblaku naslovijo, se šteje kot
ločena naslovljiva naprava. Naročniku se tekom obdobja zaračunavanja zaračuna število
naslovljivih naprav, zaokroženo na najbližji milijon, ki ga storitev v oblaku registrira, upravlja ali
obdeluje.

●

Milijon digitalnih sporočil je elektronska komunikacija, ki jo upravljajo ali obdelujejo storitve v oblaku.
Naročniku se tekom obdobja zaračunavanja zaračuna število digitalnih sporočil, zaokroženo na
naslednji milijon.

●

Deset tisoč naslovljivih naprav je naprava, na podlagi katere je nameščena aplikacija, ki jo lahko
storitve v oblaku naslovijo. Vsaka namestitev aplikacije, ki jo lahko storitve v oblaku naslovijo, se
šteje kot ločena naslovljiva naprava. Naročniku ste tekom obdobja zaračunavanja zaračuna število
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naslovljivih naprav, zaokroženo na najbližjih deset tisoč, ki jih storitev v oblaku registrira, upravlja ali
obdeluje.
●

Naslovljiva naprava je naprava, ki prejema potisna obvestila storitev v oblaku.
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