„IBM Cloud“ papildomos paslaugos aprašas
„IBM Alert Notification“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

Debesijos paslaugos aprašas
„IBM Alert Notification“ yra paprasta pranešimų paslauga, leidžianti bendradarbiauti „DevOps“ komandos
nariams. Ji teikia „DevOps“ personalui pranešimus apie jūsų „DevOps“ aplinkoje iškilusias problemas.
„Alert Notification“ teikiama kaip paslauga, todėl IBM įdiegia ir valdo reikiamą serverio infrastruktūrą.
a.

Pasirinktinis „DevOps“ aplinkos stebėjimas:
„Alert Notification“ siūlo įspėjimų filtravimą, pavyzdžiui, pagal problemų svarbą. Jūs galite sukurti
pasirinktines kontaktų grupes, kurios atspindėtų jūsų organizacijos struktūrą, kad reikiami
pranešimai pasiektų reikiamus darbuotojus.

b.

Pranešimų kanalai:
Apibrėžkite „DevOps“ srities ekspertus, kurie gali reaguoti į problemas jūsų aplinkoje, ir išsaugokite
jų kontaktinę informaciją „Alert Notification“, kad jiems būtų automatiškai pranešta apie problemas,
kilusias jų atsakomybės srityje. Vartotojai gali būti suskirstyti į grupes, o jūs galite siųsti pranešimus
keliems vartotojams iš karto. Pranešimai gali būti siunčiami el. paštu, SMS ir balso pranešimu.

c.

Įspėjimų valdymas ir pranešimai:
Strategija pagrįsti pranešimai leidžia apibrėžti, apie kuriuos įspėjimus „Alert Notification“ turėtų jums
pranešti. Jūs galite kurti filtrus, atsižvelgdami į jūsų „DevOps“ aplinkoje atsirandančius įspėjimus,
tinkinti filtrus ir priskirti vartotojus bei grupes, kuriems bus pranešama įvykus tokioms pačioms
problemoms. Nežinomi įspėjimai gali būti perduodami atitinkamam kontaktui po nustatyto
laikotarpio. Jūsų „DevOps“ stebėjimo reikalavimams galima sukurti tokius filtrus kaip įspėjimo
svarba ir būsena.

d.

Įspėjimų peržiūros stebėtojas:
Stebėkite įspėjimų ir pranešimų būseną internete, atlikite su įspėjimais susijusius veiksmus.
Pranešimo būsena leidžia jums sekti įspėjimus nuo tada, kai juos gauna sistema, jų apdorojimo
metu ir iki problemos išsprendimo. Pakeitimus galite stebėti Įspėjimų istorijoje. Norėdami pakeisti
rodomus įspėjimus, galite naudoti iš anksto apibrėžtus ir realiojo laiko filtrus.

2.

Turinio ir duomenų apsauga
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=CD67BFE0BFF911E78F8FA93481EF6122

3.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

3.1

Mokesčio apskaičiavimas
Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau pateiktas (-i) Mokesčio apskaičiavimas (-ai):
Įgaliotasis vartotojas – tai unikalus asmuo, kuriam bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu būdu
(pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrenginį arba taikomųjų programų serverį) ir bet kokiomis
priemonėmis suteikiama prieiga prie „Cloud Service“. Mokestis taikomas už kiekvienam Įgaliotajam
vartotojui sąskaitos išrašymo laikotarpiu suteiktą prieigą prie „Cloud Service“.

3.2

Daliniai mėnesiniai mokesčiai
Kiekvienam Įgaliotajam vartotojui kas mėnesį išrašoma sąskaita. Jei diegiama / naudojama ne visą
mėnesį, mokestis skaičiuojamas proporcingai.
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4.

Prieinamumas ir apribojimai
●

Garantija dėl el. paštu / SMS / balso pranešimų sistemoje siunčiamų pranešimų paslaugos
prieinamumo ir (arba) veikimo neteikiama.

●

SMS ir (arba) balso pranešimų sistema kai kuriose pasaulio vietose gali būti neprieinama. Norėdami
nustatyti geografinį prieinamumą, pasinaudokite bandomąja šio pasiūlymo versija.

●

Vienas Kliento Įgaliotasis vartotojas per mėnesį gali išsiųsti daugiausia 500 SMS žinučių ir 250
balso pranešimų.
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