Dodatkowy Opis Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM
IBM Event Streams for IBM Cloud
O ile w dalszej części niniejszego dokumentu nie określono inaczej, zastosowanie mają warunki Opisu Usługi dla
platformy IBM Cloud.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
IBM Event Streams for IBM Cloud to skalowalna, rozproszona usługa przesyłania wiadomości z wysoką
przepustowością, umożliwiająca łatwą i niezawodną komunikację między aplikacjami i usługami. Za
pomocą usługi Event Streams Klient może wykonywać następujące zadania:

1.1

●

przenoszenie obciążeń do procesów zaplecza;

●

łączenie danych streamingowych z analizą danych w celu uzyskania wartościowych wniosków;

●

dostarczanie danych o zdarzeniach do wielu aplikacji w celu reagowania w czasie rzeczywistym;

●

przesyłanie danych do innej usługi takiej jak pamięć długoterminowa.

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1

IBM Event Streams for IBM Cloud Standard
Ładunki wysłane do Usługi Przetwarzania w Chmurze lub otrzymane od Usługi Przetwarzania w
Chmurze, które zawierają maksymalnie 64 kB danych, są liczone przez usługę IBM Event Streams for
IBM Cloud Standard Plan jako jedna Wiadomość Cyfrowa. Gdy ładunki wysłane lub otrzymane są
większe niż 64 kB, będą liczone jako wielokrotność Wiadomości Cyfrowych o rozmiarze 64 kB (na
przykład w przypadku aplikacji wysyłającej ładunek danych o wielkości 128 kB zostanie on policzony jako
2 Wiadomości Cyfrowe). W przypadku usługi IBM Event Streams for IBM Cloud Standard Plan Instancja
odnosi się do partycji. Opłata za partycję jest proporcjonalna do liczby dni, przez które partycja ta jest w
danym miesiącu używana. Aby korzystać z usługi IBM Event Streams, Klient potrzebuje co najmniej
jednej Instancji, którą można skonfigurować za pośrednictwem interfejsu tej usługi. W planie Standard nie
zaimplementowano mechanizmów kontroli określonych w ustawie Health Insurance Portability and
Accountability Act z 1996 r. (HIPAA).

1.1.2

IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise
Usługi IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise Plan zapewniają wyłączny dostęp do klastra Event
Streams Kafka, a opłaty za te usługi są naliczane według Godzin Instancji dla konkretnej konfiguracji
Usługi Przetwarzania w Chmurze. Aby korzystać z usługi IBM Event Streams, Klient potrzebuje co
najmniej jednej Instancji, którą można skonfigurować za pośrednictwem interfejsu tej usługi. W planie
Enterprise zaimplementowano mechanizmy kontroli wymagane przez reguły bezpieczeństwa i ochrony
prywatności ustawy Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 r. (HIPAA).

2.

Specyfikacje techniczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych
Warunki i szczegółowe zasady korzystania z tej usługi, w tym obowiązki Klienta, reguluje dotycząca jej
Specyfikacja Techniczna oraz postanowienia niniejszego paragrafu. Do niniejszej usługi mają
zastosowanie następujące Specyfikacje Techniczne:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0EC0878035CB11E5BA64DC388E2CBF1D

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
Do niniejszej usługi ma zastosowanie Umowa dotycząca Poziomu Usług określona w opisie podstawowej
Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM.
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3.2

Wsparcie techniczne
Do niniejszej usługi mają zastosowanie warunki wsparcia technicznego określone w opisie podstawowej
Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM.

4.

Opłaty

4.1

Opłaty rozliczeniowe
Opłaty rozliczeniowe za Usługę Przetwarzania w Chmurze są określone w Dokumencie Transakcyjnym.
Przy sprzedaży niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana
na podstawie jednej z następujących miar:
●

Komunikat Cyfrowy to komunikat w formie elektronicznej zarządzany lub przetwarzany przez Usługi
Przetwarzania w Chmurze.

●

Godzina Instancji – Instancja oznacza dostęp do konkretnej konfiguracji Usługi Przetwarzania w
Chmurze. Opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę dla każdej Instancji Usługi
Przetwarzania w Chmurze występującej w okresie fakturowania.

●

Instancja to każdy dostęp do konkretnej konfiguracji Usługi Przetwarzania w Chmurze.

W przypadku usługi IBM Event Streams for IBM Cloud Standard Plan opłaty za każdą Instancję Event
Streams będą naliczane w okresach miesięcznych, a użycie lub wdrożenie usługi w niepełnym miesiącu
będzie podlegać opłacie naliczonej proporcjonalnie.
W przypadku usług IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise Plan opłaty za wybraną przez Klienta
Instancję Event Streams będą naliczane według Godzin Instancji, więc opłaty za niepełne miesiące nie
mają zastosowania.
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