Opis Usługi
IBM SPSS Statistics Subscription
Niniejszy opis dotyczy Usługi Przetwarzania w Chmurze. Odpowiednie dokumenty zamówienia zawierają ceny i
dodatkowe informacje dotyczące zamówienia Klienta.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze

1.1

Produkty oferowane
IBM SPSS Statistics Subscription Base Edition (edycja podstawowa) to usługa przetwarzania w chmurze,
która udostępnia narzędzia analizy statystycznej i zapewnia dostępność aktualizacji na klientach typu
desktop. Dostępem do aplikacji zarządza się z użyciem pojedynczego logowania. Uproszczono ponadto
proces pobierania oprogramowania pomocniczego i zarządzania użytkownikami. Wersja Base Edition
udostępnia podstawowe funkcje statystyczne, takie jak tabele krzyżowe, częstości, porównywanie
średnich, korelacja, regresja, wykresy, przygotowywanie danych oraz algorytmy bootstrap.

1.2

Usługi Opcjonalne

1.2.1

IBM SPSS Statistics Subscription, Custom Tables & Advanced Statistics
Ta Usługa Przetwarzania w Chmurze uzupełnia wersję Base Edition o niestandardowe tabele, regresję i
zaawansowane statystyki.

1.2.2

IBM SPSS Statistics Subscription, Complex Sampling & Testing
Ta Usługa Przetwarzania w Chmurze uzupełnia wersję Base Edition o testy dokładne, analizy Conjoint,
kategorie, wartości brakujące i próby złożone.

1.2.3

IBM SPSS Statistics Subscription, Forecasting & Decision Trees
Ta Usługa Przetwarzania w Chmurze uzupełnia wersję Base Edition o prognozy, drzewa decyzyjne, sieci
neuronowe i funkcje marketingu bezpośredniego.

2.

Specyfikacje techniczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych
Dodatek IBM dotyczący Przetwarzania Danych dostępny pod adresem http://ibm.com/dpa (dalej „DPD”)
oraz Specyfikacja Techniczna dotycząca Przetwarzania i Ochrony Danych (dalej „Specyfikacja
Techniczna” lub „Załącznik Szczegółowy do DPD”) dostępna za pośrednictwem zamieszczonych poniżej
odsyłaczy zawierają dodatkowe informacje na temat ochrony danych dla Usług Przetwarzania w Chmurze
oraz ich opcji. Informacje te precyzują, jakie rodzaje Zawartości mogą być przetwarzane przez daną
Usługę, jakie czynności przetwarzania są realizowane, jakie są opcje ochrony danych, a także jakie są
szczegółowe zasady przechowywania i zwrotu Zawartości. Jeśli do Zawartości stosuje się ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO – UE/2016/679), to w zakresie, w jakim przepisy te mają
zastosowanie do danych osobowych uwzględnionych w Zawartości, obowiązuje DPD.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B2305030349D11E7BB305001F8439EBD

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
IBM udostępnia Klientowi przedstawioną poniżej Umowę dotyczącą Poziomu Usług („SLA”). IBM naliczy
najwyższe obowiązujące wyrównanie na podstawie łącznej dostępności Usługi Przetwarzania w
Chmurze, zgodnie z poniższą tabelą. Dostępność wyrażona procentowo jest równa ilorazowi łącznej
liczby minut w danym miesiącu obowiązywania umowy, pomniejszonej o łączną liczbę minut Wyłączenia
Usługi w tym miesiącu, oraz łącznej liczby minut w tym miesiącu. Definicja Wyłączenia Usługi, opis
procesu zgłaszania reklamacji oraz opis sposobu kontaktowania się z IBM w sprawach związanych z
dostępnością usług znajdują się w podręczniku wsparcia dla Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM pod
adresem https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
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Dostępność

Uznanie
(% miesięcznej opłaty za subskrypcję*)

Poniżej 99,9%

2%

Poniżej 99,0%

5%

Poniżej 95,0%

10%

* Opłata za subskrypcję oznacza cenę w miesiącu obowiązywania umowy, którego dotyczy reklamacja.

3.2

Wsparcie techniczne
Informacje o wsparciu technicznym dla Usługi Przetwarzania w Chmurze, w tym dane kontaktowe,
poziomy istotności, godziny świadczenia usług, czasy reakcji oraz inne informacje i procesy, można
znaleźć w podręczniku wsparcia IBM, dostępnym pod adresem
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/ (należy wybrać odpowiednią Usługę
Przetwarzania w Chmurze).

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 następującej miary:
●

5.

Autoryzowany Użytkownik to unikalny użytkownik, który ma prawo dostępu do Usługi Przetwarzania
w Chmurze w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio (na przykład przez program
multipleksujący, urządzenie lub serwer aplikacji), przy użyciu dowolnych środków.

Warunki dodatkowe
Dla Umów o Usługi Przetwarzania w Chmurze (lub podstawowych umów o usługi przetwarzania w
chmurze będących ich odpowiednikami) zawartych przed 1 stycznia 2019 r. mają zastosowanie warunki
zamieszczone pod adresem https://www.ibm.com/acs.

5.1

Oprogramowanie pomocnicze
Usługa Przetwarzania w Chmurze wymaga zastosowania oprogramowania pomocniczego, które Klient
pobiera do swoich systemów, aby ułatwić sobie korzystanie z tej usługi. Klient może używać
oprogramowania pomocniczego wyłącznie w połączeniu z Usługą Przetwarzania w Chmurze.
Oprogramowanie pomocnicze jest udostępniane Klientowi na następujących warunkach:
Odpowiednie warunki licencji (o ile mają zastosowanie)

Oprogramowanie pomocnicze
IBM SPSS Statistics Subscription for „AS-IS”
Microsoft Windows, wersja 32-bitowa
IBM SPSS Statistics Subscription for „AS-IS”
Microsoft Windows, wersja 64-bitowa
IBM SPSS Statistics Subscription for „AS-IS”
Mac OS
IBM SPSS Data Access Pack

http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/28E720F2DE710C8985257F760
06261B3?OpenDocument

Sterowniki IBM SPSS Statistics Data http://wwwFile
03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/899EAA536BF9555F85257F760
0623262?OpenDocument
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