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

1.

Layanan Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud adalah layanan olah pesan throughput yang terukur, terdistribusi, tinggi
yang memungkinkan aplikasi dan layanan untuk berkomunikasi dengan mudah dan andal. Dengan
menggunakan Event Streams, Klien dapat melengkapi tugas-tugas berikut:

1.1

●

Mentransfer pekerjaan ke proses pekerja back-end

●

Menghubungkan aliran data ke analitik untuk mewujudkan wawasan yang kuat

●

Memberikan data peristiwa ke beberapa aplikasi agar dapat bereaksi secara waktu nyata

●

Memindahkan data ke layanan lain, seperti penyimpanan jangka panjang

Tawaran
Klien dapat memilih dari tawaran berikut yang tersedia.

1.1.1

IBM Event Streams for IBM Cloud Standard
IBM Event Streams for IBM Cloud Standard Plan menghitung payload yang dikirimkan ke Layanan Cloud
atau yang diterima dari Layanan Cloud yang berisi hingga 64kB data sebagai satu Pesan Digital. Apabila
payload yang dikirim atau diterima lebih besar dari 64kB, payload akan dihitung sebagai beberapa Pesan
Digital 64kB (sebagai contoh suatu aplikasi yang mengirimkan payload yang berisi 128kB data akan
dihitung sebagai 2 Pesan Digital). Di dalam IBM Event Streams for IBM Cloud Standard Plan, Mesin
Virtual merujuk pada partisi Event Streams. Biaya untuk partisi sebanding dengan jumlah hari dalam
setiap bulan saat partisi digunakan. Klien akan mewajibkan setidaknya satu Mesin Virtual untuk
menggunakan layanan ini dan hal ini dikonfigurasikan melalui antarmuka IBM Event Streams. Standard
plan belum mengimplementasikan kendali untuk Health Insurance Portability and Accountability Act of
1996 (HIPAA).

1.1.2

IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise
IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise Plans menawarkan akses eksklusif ke kluster Event
Streams Kafka dan ditagih berdasarkan Jam Mesin Virtual untuk konfigurasi spesifik Layanan Cloud.
Klien akan mewajibkan setidaknya satu Mesin Virtual untuk menggunakan layanan ini dan hal ini
dikonfigurasikan melalui antarmuka IBM Event Streams. Enterprise plan telah mengimplementasikan
kendali yang diwajibkan agar setara dengan persyaratan Aturan Keamanan dan Kerahasiaan Health
Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA).

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=0EC0878035CB11E5BA64DC388E2CBF1D

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.
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4.

Biaya

4.1

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

Pesan Digital adalah suatu komunikasi elektronik yang dikelola atau diproses oleh Layanan Cloud.

●

Mesin Virtual-Jam adalah akses ke konfigurasi spesifik Layanan Cloud. Klien akan dikenai biaya
untuk setiap jam penuh atau sebagian untuk setiap Mesin Virtual Layanan Cloud yang ada selama
periode penagihan.

●

Mesin Virtual (Instance) adalah setiap akses pada konfigurasi spesifik pada Layanan Cloud.

Untuk IBM Event Streams for IBM Cloud Standard Plan, setiap Mesin Virtual Event Streams ditagih
secara bulanan. Penyebaran/penggunaan pertengahan bulan akan dihitung secara pro-rata.
Untuk IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise Plan, Mesin Virtual Event Streams yang dipilih untuk
disebarkan akan ditagihkan per Jam Mesin Virtual, sehingga biaya pertengahan bulan tidak berlaku.

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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