Paslaugos aprašas
„IBM Cloud Video Media“
Šiame Paslaugos apraše apibūdinta „Cloud Service“, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia įmonę, jos
įgaliotuosius vartotojus ir „Cloud Service“ gavėjus. Atitinkamas Pasiūlymas ir Teisių suteikimo dokumentas (TSD)
pateikiami kaip atskiri Operacijų dokumentai.

1.

„Cloud Service“

1.1

„IBM Cloud Video Logistics Manager“
„IBM Cloud Video Logistics Manager“ – tai pagrindinė funkcija, kuri suteikia Klientams debesų
kompiuterija pagrįstą vaizdo įrašų platformą, kurioje Klientas gali įdėti ir tvarkyti vaizdo įrašų Aktyvus,
įskaitant papildomas televizijos laidas ir kino filmus, bei Aktyvo metaduomenis ir susijusius vaizdo
aktyvus, intelektualiai apdoroti šiuos aktyvus ir metaduomenis, skirtus kelioms platformoms, bei
pasirinktinai perkelti juos į kelias paskirties vietas, gerai matydami ir sekdami per internete veikiančius
valdymo pultus ir taikomųjų programų programavimo sąsajas (API arba APIs). Galutinės paskirties vietos
apima vaizdo įrašo kaupiklius (internetinės ir tradicinės „PayTV“). Į kiekvieną šio „Cloud Service“
Egzempliorių įtrauktas pradinis 1000 Aktyvų paskirstymas.
Naudodamas pagrindinį „Video Logistics Manager“, Klientas gali platinti turinį vienoje Klientui
priklausančioje / valdomoje paslaugoje, pvz., Klientui priklausančioje OTT paslaugoje arba duomenų
centre. Papildomas platinimo paslaugas galima įsigyti atskirai.

1.1.1

Pasirenkamos „IBM Cloud Video Logistic Manager“ funkcijos
a.

„IBM Cloud Video Logistics Manager Additional Asset Pack“
Jeigu Klientui reikia daugiau Aktyvų, nei įtraukta į pagrindinę funkciją, papildomus Aktyvus galima
įsigyti po 100.

b.

„IBM Cloud Video Logistics Manager Premium Workflow“
Apima priskirtąjį įdėjimo serverį, vaizdo įrašų pagal pareikalavimą (VOD) Aktyvų importavimo /
įdėjimo funkciją, išplėstinį metaduomenų valdymą, paskirstymą ir įrankių rinkinį keliose paskirties
vietose, papildomas apdorojimo paslaugas (taikoma nuosekli kaina už Aktyvą), skirtas turiniui
matuoti, ID3 palaikymą, mobiliųjų matavimo žymėjimą vandenženkliu ir skaitmeninį žymėjimą
vandenženkliu ir pasirinktinį „premium“ automatizuotą QC (bus taikoma nuosekli kaina už Aktyvą).

c.

„IBM Cloud Video Logistics Manager Premium for Hybrid Workflow“
Apima „IBM Cloud Video Logistics Manager Premium Workflow“ funkciją su darbo srauto API
prieiga, skirta įdėti, tvarkyti ir platinti. Be to, suteikia prieigą prie tikrinti skirtos parengimo aplinkos.

d.

„IBM Cloud Video Logistics Manager Premium Transcoding“
IBM teikia talpinamą kodavimą / perkodavimą / šifravimą IBM duomenų centruose, naudojant
kodavimo įrenginius sukonfigūruotus iš anksto nustatytiems „IBM Cloud Video“ profiliams, skirtiems
visoms pasirinktoms platformoms ir iš anksto nustatytą adaptyviosios spartos bitais transliavimo
(ABS) spartą bitais. Šis „Cloud Service“ leidžia perkoduoti įdėtą vaizdo įrašo failą į visus vedinius,
apdorojant palaikomoms platformoms skirtus paslėptųjų titrų failus, apdorojant palaikomų platformų
subtitrų failus, ir išgauti pagrindinio kadro failus apdorojant turinį, skirtą palaikyti patarimų režimą ir
pagrindinio kadro peržiūrą palaikomų platformų vaizdo leistuvuose. Įtrauktas standartinis failų
perkodavimas į (iš) IBM apibrėžtus profilius, skirtus SD ir HD formatams. „Premium“ perkodavimas,
įskaitant, bet neapsiribojant, 4K / 8K / 360 laipsnių vaizdo įrašus, galimas už papildomą mokestį.

e.

„IBM Cloud Video Logistics Manager VOD Transcoding Automated QC Baton“
IBM teikia Aktyvų automatinę kokybės kontrolės analizę, skirtą patikrinti kiekvieno Aktyvo garso,
vaizdo ir metaduomenims, įskaitant profilio tikrinimą ir paslėptųjų titrų tikrinimą. IBM teiks
automatines paslaugas iš anksto nustatytai Kliento Aktyvų procentinei daliai (įprastai 15 procentų).

f.

„IBM Cloud Video Logistics Manager Digital Asset Distribution“
IBM užtikrins Klientui tiesioginį platinimą iš anksto apibrėžtose trečiosios šalies turinio paskirties
vietose, naudojant iš anksto apibrėžtus perdavimo metodus, naudojant skaitmeninio kaupimo /
mažmeninės prekybos paslaugą arba kelių kanalų vaizdo įrašų programavimo platinimo
(Multichannel Video Programming Distributor – MVPD) / kelių sistemų operatoriaus (Multiple
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System Operator – MSO) paslaugą. Šioje „Cloud Service“ galima konfigūruoti kiekvienos paskirties
vietos platinimo taisykles, pvz., licencijavimo langų.
g.

„IBM Cloud Video Logistics Manager Comcast Unified Workflow Asset Distribution“
Kartu su Klientui siūlomu platinimu skaitmeninėse / MVPD trečiosios šalies paslaugose, šią „Cloud
Service“ galima teikti „Comcast“ paslaugose, naudojant sertifikuotąjį „Comcast Unified Workflow“
profilį ir metaduomenų specifikacijas.

1.2

„IBM Cloud Video Catalog and Subscriber Manager“
Norint teikti „IBM Cloud Video Catalog and Subscriber Manager“, Klientas privalo įsigyti „IBM Cloud Video
Logistics Manager“ teises. Ši funkcija prisijungia prie „IBM Cloud Video Logistics Manager“, kad užtikrintų
pagrindinius vaizdo transliavimo paslaugos (pvz., „Over-The-Top“ (OTT) arba „TV Everywhere“)
komponentus tiesiogiai keliuose vartotojo įrenginiuose. Konkrečiai jis apima toliau nurodytas, „IBM Cloud
Video Media“ palaikomas platformas ir įrenginius, pvz., žiniatinklio, „iOS“, „Android“, prie televizijos
prijungtus transliavimo leistuvus, žaidimų konsoles ir priedėlius:

1.2.1

●

Vaizdo turinio publikavimas, norint įgalinti pritaikomos spartos (ABR) transliavimą, įskaitant vaizdo
failų publikavimą keliomis spartomis, subtitrus keliomis kalbomis, kelis garso takelius ir miniatiūras,
įgalinančias peržiūrą paieškos metu.

●

Pristatymo keliuose ekranuose API programų kūrėjams, leidžiančią klientui ieškoti vaizdo įrašų
pagal pareikalavimą kataloge, naudojant realizuotus licencijos langus. Ši API palaiko daug vartotojo
patirčių (UX) funkcijų, pvz., ilgos peržiūros palaikymą, leidžiant epizodų grandinę.

Pasirenkamos „IBM Cloud Video Catalog and Subscriber Manager“ funkcijos
a.

„IBM Cloud Video Catalog and Subscriber Manager User Access and Management“
Ši funkcija suteikia Klientui technologiją ir įrankius, skirtus kontroliuoti vartotojo prieigai prie
tiesioginių vartotojui vaizdo įrašų paslaugų, įskaitant kliento priežiūros įrankius, skirtus Kliento
klientų palaikymo personalui. Papildomai įgalina asmeniškai pritaikytą, kiekvieno galutinio vartotojo
patirties tęstinumą keliuose įrenginiuose.
Į kiekvieną šio „Cloud Service“ Egzempliorių įtraukta pradiniai 10 000 Įgaliotųjų vartotojų per mėnesį
ir jis apima:

b.

(1)

Vartotojo prieigos funkcijos, pvz., tapatybės valdymo ir vartotojo autentifikavimo, įskaitant
konfigūruojamus slaptažodžio valdiklius. Apima lygiagrečiųjų srautų ir prietaisų apribojimo
realizavimą – konfigūruoja IBM paslaugų teikimo komandos nariai nustatymo metu.

(2)

Vartotojo tvarkymo funkcijos, pvz., prenumeratoriaus valdymo pultas, skirtas peržiūrėti
prenumeratoriaus transliavimo veiklai ir vartotojo palaikymo įrankiai, pvz., peržiūros seanso
nutraukimo arba paskyros atrakinimo.

(3)

Prieiga prie papildomų pritaikymo asmeniniams poreikiams funkcijų, naudojant pristatymo API,
pvz., nesenai peržiūrėto turinio ir vaizdo įrašo žymėjimo, skirto pristabdyti ir tęsti keliuose
įrenginiuose.

(4)

Klientų palaikymas užsiregistruojant ir gaunant sąskaitas už paslaugą, naudojant paskyros
kredencialus iš pirkimo programėlėje (IAP) teikėjų bei kitų paslaugų teikėjų / „PayTV“ teikėjų;
tai atlieka API, kurią programėlių kūrėjai gali integruoti programėlių parduotuvėse ir paslaugų
teikėjo sąskaitų išrašymo sistemose.

„IBM Cloud Video Catalog and Subscriber Manager User Access and Management One Time
Set Up“
Ši paslauga teikiama Klientui kaip vienkartinis konfigūravimas ir apima:
(1)

paskyros kūrimą ir konfigūravimą, naudojant taisykles ir, jei reikia, taisyklių rinkinius, skirtus
tapatybės valdymui ir vartotojo prieigai;

(2)

tapatybės valdymo ir vartotojo prieigos tikrinimą ir tvirtinimą bei klientų aptarnavimo atstovo
(CSR) scenarijus;

(3)

pristatymo API konfigūravimą, skirtą įgalinti vartotojo prieigos funkcijoms; gamybos aplinką,
skirtą tikrinti trečiosios šalies programų kūrėjams;

(4)

Kliento administratoriaus vartotojo prisijungimą „prenumeratos valdytojui“, skirtą pasiekti
prenumeratoriaus valdymo pultui; ir
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(5)
c.

vieną ne ilgesnį nei vienos valandos nuotolinio mokymo seansą apie prenumeratoriaus
valdymo pulto įrankius.

„IBM Cloud Video Catalog and Subscriber Manager User Access and Management Premium
Billing Adapter“
IBM užtikrins „IBM Cloud Video“ konfigūraciją ir ryšį su „Zuora“ arba „Vindicia“, įskaitant:

1.2.2

(1)

vartotojo įgaliojimo ir teisių patikros, skirtos įgalinti vartotojo prieigą ir turinio atkūrimą,
atsižvelgiant į paskyros būseną, įskaitant nemokamos bandomosios versijos būseną; ir

(2)

papildomus prenumeratoriaus valdymo pultus rodinius, įskaitant sąskaitų vartotojui išrašymo
istoriją.

„IBM Cloud Video Catalog and Subscriber Manager Set Up Service“
Ši paslauga teikiama Klientui kaip vienkartinis konfigūravimas ir apima:
a.

Paskyros aktyvinimas. Paskyros kūrimas ir prijungimas prie „IBM Cloud Video Logistics Manager“,
skirtas Aktyvo publikavimui konfigūruoti:
(1)

metaduomenų publikavimas kataloge ir pristatymo API; ir

(2)

vaizdo įrašo failų publikavimas „Akamai NetStorage“ (gali būti taikomi „Akamai“ kilmės ir
turinio pristatymo tinklo (CDN) mokesčiai);

b.

Katalogo nustatymas. Pradinio Kliento katalogo meniu ir pristatymo API adapterių (žiniatinklio, „iOS“
ir „Android“) nustatymas ir gamybos tikrinimo aplinka;

c.

Vaizdo įrašų nustatymas, skirtas:

d.

(1)

įdėti ir perkoduoti tikrinimo Aktyvams („IBM Cloud Video Logistics Manager“) į standartines iš
anksto nustatytas įdėjimo specifikacijas ir iš anksto nustatytus ABR vedinius, skirtus „iOS“,
žiniatinkliui ir „Android“; ir

(2)

sujungti leistuvo API su standartiniu palaikomu žiniatinklio leistuvu ir vietiniais leistuvais
trečiosios šalies „iOS“ ir „Android“ programose;

Visas tikrinimas, skirtas:
(1)

tikrinimo Aktyvų įdėjimui „IBM Cloud Video Logistics Manager“ ir automatiniam publikavimui
kataloge;

(2)

metaduomenų pasiekiamumo API tvirtinimui; ir

(3)

ABR vaizdo failų atkūrimo tikrinimui;

ir
e.

1.3

Valdymo pultai ir mokymas. Paskyros valdytojo prisijungimas Klientui ir vienas ne ilgesnis nei
vienos valandos nuotolinio mokymo seansas apie katalogo valdymo pultą.

„IBM Cloud Video Verified Access“
Ši „Cloud Service“ autentifikuoja ir autorizuoja vartotojus Kliento sąskaitų išrašymo sistemoje, kad
patvirtintų vartotojo teises ir suteiktų arba uždraustų prieigą prie transliavimo paslaugų keliuose vartotojo
įrenginiuose.

1.3.1

„IBM Cloud Video Verified Access Users“
IBM teiks Įgaliotuosius vartotojus paketais po 100.

2.

Saugos aprašas
Šiai „Cloud Service“ taikomi „IBM SaaS“ duomenų saugos ir privatumo principai, kurie pasiekiami
http://www.ibm.com/cloud/data-security, ir visos kitos šiame skyriuje nurodytos papildomos sąlygos. Jokie
IBM duomenų saugos ir privatumo principų pakeitimai nesumažins „Cloud Service“ saugos.
Klientas pripažįsta, kad ši „Cloud Service“ nesiūlo funkcijų, skirtų apsaugoti turiniui, kuriame yra asmens
duomenų, konfidencialių asmens duomenų ar duomenų, kuriems taikomi papildomi teisiniai reikalavimai.
Jei Klientas įtraukia šiuos duomenis į savo turinį, IBM nurodoma, kad tokius duomenis reikia tvarkyti pagal
šią Sutartį, nustačius, kad techninės ir organizacinės saugos priemonės yra tinkamos pagal riziką, kuri
kyla tvarkant, ir saugotinų duomenų pobūdį. Klientas pripažįsta, kad IBM nežino, kokių tipų duomenys yra
įtraukti į turinį, ir negali įvertinti jų tinkamumo „Cloud Service“ ar vietoje taikomoms saugos priemonėms.
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2.1

Saugos funkcijos ir įsipareigojimai
„Cloud Service“ įgyvendina šias saugos funkcijas:
„Cloud Service“ šifruoja turinį perduodant duomenis tarp IBM tinklo ir visus viešojo tinklo galutinius taškus.
„Cloud Service“ šifruoja šį turinį, kai yra neaktyvi laukdama duomenų perdavimo.

3.

Paslaugos lygio sutartis
IBM užtikrina toliau nurodytus „Cloud Service“ pasiekiamumo paslaugos lygio sutarties (PLS)
įsipareigojimus, kaip nurodyta TSD. PLS neteikia garantijų. PLS yra pasiekiama Klientui ir yra skirta
naudoti tik gamybos aplinkose.

3.1

Pasiekiamumo kreditai
Sužinojęs, kad įvykis paveikė „Cloud Service“ pasiekiamumą, Klientas turi per 24 valandas IBM techninio
palaikymo centre užregistruoti 1 sudėtingumo lygio palaikymo kortelę. Klientas turi, kiek gali, padėti IBM
diagnozuoti problemą ir ją išspręsti.
Palaikymo kortelės pretenzija dėl PLS sąlygų nesilaikymo turi būti pateikta per tris darbo dienas nuo
sutartinio mėnesio pabaigos. Kompensacija už pagrįstą PLS pretenziją bus suteikta kaip kreditas
būsimoje „Cloud Service“ sąskaitoje faktūroje, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį „Cloud Service“ gamybos
sistema buvo nepasiekiama („Prastova“). Prastova skaičiuojama nuo tada, kai Klientas praneša apie
įvykį, iki tada, kai „Cloud Service“ atkuriama. Ji neapima laiko, susijusio su paslaugos teikimo nutraukimu
dėl suplanuotos arba informuotos techninės priežiūros, dėl nuo IBM nepriklausančių priežasčių,
problemų, susijusių su Kliento ar trečiosios šalies turiniu, technologijomis, dizainu ar instrukcijomis,
nepalaikomų sistemų konfigūracijų ir platformų ar kitų Kliento klaidų arba Kliento sukeltų saugos
problemų ar Kliento saugos tikrinimo. IBM taikys aukščiausią galimą kompensaciją, pagrįstą kiekvieno
sutartinio mėnesio „Cloud Service“ kaupiamuoju pasiekiamumu, kaip nurodyta toliau esančioje lentelėje.
Bendra kompensacijos suma, atsižvelgiant į bet kurį sutartinį mėnesį, negali neviršyti 20 procentų vienos
dvyliktosios (1/12) metinio mokesčio už „Cloud Service“ dalies.

3.2

Paslaugų lygiai
„Cloud Service“ pasiekiamumas per sutartinį mėnesį
Pasiekiamumas per sutartinį mėnesį

Kompensacija
(% mėnesinio prenumeratos mokesčio* už „Audio
Conferencing for Connections Meetings“ sutartinį
mėnesį, kuris yra pretenzijos dalykas)

<99,95 %

5%

< 99,5 %

10 %

<99 %

15 %

< 98 %

20 %

* Jei „Cloud Service“ buvo įsigyta iš IBM verslo partnerio, mėnesio prenumeratos mokestis bus
apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tuo metu galiojančiame kainoraštyje nurodytą „Cloud Service“ kainą, kuri
galioja pretenzijoje nurodytą sutartinį mėnesį, pritaikant 50 % nuolaidą. IBM suteiks nuolaidą Klientui
tiesiogiai.
Pasiekiamumas, išreikštas procentine išraiška, apskaičiuojamas iš bendro minučių skaičiaus sutartinį
mėnesį atėmus bendrą Prastovų minučių skaičių sutartinį mėnesį, gautą rezultatą padalijus iš bendro
minučių skaičiaus sutartinį mėnesį.
Pavyzdžiui, sutartinį mėnesį iš viso buvo 500 Prastovos min.
Iš viso sutartinį mėnesį, kurį sudarė 30 dienų, buvo 43
200 min.
- 500 min. Prastovų
= 42 700 min.
________________________________________

= 15 % Pasiekiamumo kredito už 98,8 % pasiekiamumą
per sutartinį mėnesį

Iš viso 43 200 minučių
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4.

Techninis palaikymas
„Cloud Service“ techninis palaikymas teikiamas el. paštu, internetiniuose forumuose, internetinėje
pranešimo apie problemą sistemoje ir telefonu. IBM pateiks „IBM Software as a Service Support
Handbook“ (IBM Programinės įrangos kaip paslaugos palaikymo vadovą), kuriame nurodyta techninio
palaikymo centro kontaktinė informacija, kita informacija ir procesai. Techninis palaikymas įtrauktas į
„Cloud Service“ ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas.

5.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

5.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ parduodamas pagal vieną iš toliau nurodytų mokesčių apskaičiavimo schemų, pateiktų
Operacijų dokumente:
a.

Įgaliotasis vartotojas – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“.
Klientas privalo įsigyti atskiras, priskirtas kiekvienam unikaliam Įgaliotajam vartotojui, suteiktos
prieigos prie „Cloud Service“ teises. Prieiga gali būti suteikta bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu
būdu (pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrangą arba taikomųjų programų serverį) ir bet
kokiomis priemonėmis. Reikia įsigyti teises, pakankamas Įgaliotųjų vartotojų, kuriems suteikta
prieiga prie „Cloud Service“, skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių
suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente.
Šioje „Cloud Service“ kiekvienas prenumeratorius laikomas Įgaliotuoju vartotoju. Kiekvienas 100
Įgaliotojo vartotojo teisių reiškia vieną šimtą prenumeratorių.

b.

Turtas – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Turtas yra bet kokie
valdytini materialieji ištekliai arba vertę turintys elementai, įskaitant gamybinę įrangą, įrenginius,
transportavimą, IT techninę ir programinę įrangą. Bet kokie ištekliai arba elementai, turintys „Cloud
Service“ unikalų identifikatorių, yra Turtas. Reikia įsigyti teises, kurių pakaktų „Cloud Service“
pasiekiamam arba valdomam Turtui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento TSD arba
Operacijų dokumente.
Šiame „Cloud Service“ kiekvienas vaizdo įrašo failas laikomas Turtu ir kiekvienas 100 Aktyvo teisių
reiškia vieną šimtą Aktyvų.

c.

Įsipareigojimas yra matavimo vienetas, pagal kurį galima gauti paslaugas. Įsipareigojimas apima
specialistų ir (arba) mokymo paslaugas, susijusias su „Cloud Service“. Reikia įsigyti teises, kurių
pakaktų kiekvienam Įsipareigojimui padengti.

d.

Įvykis – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Įvykio teisės pagrįstos
konkretaus įvykio, susijusio su „Cloud Service“ naudojimu, atvejų skaičiumi. Įvykio teisės
suteikiamos konkrečiai „Cloud Service“, ir įvykio tipo negalima iškeisti, sukeisti ar sumuoti su kito
„Cloud Service“ ar įvykio tipo Įvykio teisėmis. Reikia įsigyti teises, pakankamas visiems įvykiams
padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento TSD arba Operacijų dokumente.

e.

Valanda – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Reikia įsigyti
Valandos teises, pakankamas bendram „Cloud Service“ naudojamų visų arba dalies Valandų
skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento TSD arba Operacijų dokumente.
Šioje „Cloud Service“ Valandos teisės yra išvestinių išvesties failų trukmė.

f.

Egzempliorius – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Egzempliorius
yra prieiga prie konkrečios „Cloud Service“ konfigūracijos. Reikia įsigyti pakankamas teises, skirtas
kiekvienam „Cloud Service“ Egzemplioriui pasiekti ir naudoti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento
TSD arba Operacijų dokumente.

g.

Elementas – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Elementas yra
konkretaus elemento, kurį apdoroja ar valdo „Cloud Service“ arba kuris susijęs su jos naudojimu,
atvejis. Reikia įsigyti teises, kurių pakaktų kiekvienam „Cloud Service“ apdorojamam, valdomam ar
su jo naudojimu susijusiam Elementui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento TSD arba
Operacijų dokumente.
Šioje „Cloud Service“ kiekvienas vaizdo įrašo failų paketas ir jo susiję metaduomenys bei vaizdo
failas laikomi Elementu.

5.2

Nustatymo išlaidos
Nustatymo mokesčiai taikomi pagal įkainį ir sąskaitos išrašymo terminą, nurodytą Operacijų dokumente.
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5.3

Mokesčiai už perviršį
Jei faktinis „Cloud Video Service“ naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, Klientas
bus apmokestintas už perviršį, nustatytą pagal Operacijų dokumentą.

5.4

Mokėjimo už naudojimą mokesčiai
Mokėjimo už naudojimą mokesčių sąskaitos išrašomos pagal tarifą, nurodytą Operacijų dokumente, kitą
mėnesį baigus naudoti.

5.5

Patikrinimas
Klientas i) palaikys ir gavęs prašymą teiks įrašus ir sistemos įrankių išvestį, kai tai pagrįstai bus reikalinga
IBM ir jos nepriklausomam auditoriui, kad patikrintų, kaip Klientas laikosi šios Sutarties sąlygų, ir
ii) nedelsdamas užsakys bei apmokės visas reikiamas teises pagal tuo metu IBM galiojančius tarifus ir
kitus tokio patikrinimo metu nustatytus mokesčius bei prievoles, nurodytas IBM sąskaitoje faktūroje. Šie
sąlygų laikymosi patikrinimo įsipareigojimai galioja „Cloud Service“ laikotarpį ir dvejus metus po jo.

6.

Terminas ir atnaujinimo galimybės
„Cloud Service“ naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą
prie „Cloud Service“, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar „Cloud Service“ bus atnaujinama
automatiškai, naudojama nepertraukiamo naudojimo pagrindu ar nutraukiama laikotarpio pabaigoje.
Taikant automatinį atnaujinimą, jei Klientas mažiausiai prieš 90 dienų iki termino galiojimo pabaigos
nepateikė prašymo raštu nebeatnaujinti, „Cloud Service“ bus automatiškai atnaujinta TSD nurodytam
laikotarpiui.
Naudojant nuolat, „Cloud Service“ pasiekiamumas pratęsiamas kiekvieną mėnesį, kol Klientas prieš 90
dienų iki nutraukimo raštu pateiks prašymą nutraukti. Praėjus 90 dienų laikotarpiui, „Cloud Service“ bus
pasiekiama iki kalendorinio mėnesio pabaigos.

7.

Papildomos sąlygos

7.1

Bendrosios nuostatos
Klientas sutinka, kad spaudoje ar rinkodaros informacijoje IBM gali Klientą viešai vadinti „Cloud Services“
prenumeratoriumi.
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