Opis storitve
IBM SPSS Statistics Subscription
Ta opis storitve opisuje storitev v oblaku. Ustrezni dokumenti o naročilu nudijo cene in dodatne podrobnosti o
naročnikovem naročilu.

1.

Storitev v oblaku

1.1

Ponudbe
IBM SPSS Statistics Subscription, Base Edition je storitev v oblaku, ki zagotavlja zmogljivosti in
razpoložljivost statistične analize za posodobljen namizni odjemalec. Dostop do aplikacije se uredi z eno
samo prijavo, postopek prenosa podporne programske opreme ter upravljanje z uporabniki pa sta
poenostavljena. Osnovna izdaja (Base Edition) zagotavlja osnovne statistične funkcije, kar med drugim
vključuje navzkrižne tabele, pogostost, sredstva za primerjavo, korelacije, regresije, pripravo grafov,
pripravo podatkov in samodejno zaganjanje.

1.2

Izbirne storitve

1.2.1

IBM SPSS Statistics Subscription, Custom Tables & Advanced Statistics
Ta storitev v oblaku osnovni izdaji (Base Edition) doda prilagojene tabele, regresijo in napredno statistiko.

1.2.2

IBM SPSS Statistics Subscription, Complex Sampling & Testing
Ta storitev v oblaku osnovni izdaji (Base Edition) doda točne preizkuse, združitve, kategorije, manjkajoče
vrednosti in zapletene vzorce.

1.2.3

IBM SPSS Statistics Subscription, Forecasting & Decision Trees
Ta storitev v oblaku osnovni izdaji (Base Edition) doda napovedovanje, odločitvena drevesa, nevronske
mreže in neposredno trženje.

2.

Podatkovni listi za obdelavo in varstvo podatkov
IBM-ov dodatek k obdelavi podatkov http://ibm.com/dpa (DPA) in podatkovni list za obdelavo in varstvo
podatkov (podatkovni list) podaja dodatne informacije o varstvu podatkov za storitve v oblaku in možnosti
v zvezi z vrstami vsebine, ki se lahko obdeluje, vključene delavnosti obdelave, funkcije varstva podatkov
in podrobnosti glede hrambe in vračila vsebine. DPA velja v primeru in v obsegu, v katerem za osebne
podatke, vključene v vsebino, velja Splošna uredba (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR).
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B2305030349D11E7BB305001F8439EBD

3.

Ravni storitve in tehnična podpora

3.1

Pogodba o ravni storitev
IBM naročniku zagotavlja naslednjo pogodbo o ravni storitev za razpoložljivost ("SLA"). IBM bo priznal
najvišje veljavno nadomestilo na podlagi zbirne razpoložljivosti storitve v oblaku, kot je prikazano v
spodnji tabeli. Razpoložljivost, izražena v odstotkih, se izračuna kot skupno število minut v pogodbenem
mesecu, zmanjšano za skupno število minut nerazpoložljivosti v pogodbenem mesecu, deljeno s skupnim
številom minut v pogodbenem mesecu. Definicija nerazpoložljivosti storitve, postopek za uveljavljanje
zahtevka in kako kontaktirati IBM v zvezi z razpoložljivostjo storitve, so v IBM-ovem pregledu podpore za
storitev v oblaku na naslovu https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
Razpoložljivost

Kredit
(% mesečne naročnine*)

Manj kot 99,9 %

2%

Manj kot 99,0 %

5%

Manj kot 95,0 %

10 %

* Naročnina je pogodbena cena za mesec, za katerega velja zahtevek.
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3.2

Tehnična podpora
Tehnično podporo za storitev v oblaku, vključno s kontaktnimi podatki podpore, stopnjami resnosti, časom
razpoložljivosti podpore, časom odgovora in drugimi informacijami in procesi, najdete tako, da izberete
storitev v oblaku v storitvi IBM Support, ki je na voljo na
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Stroški

4.1

Metrike zaračunavanja
Metrike zaračunavanja za storitev v oblaku so podane v transakcijskem dokumentu.
Za to storitev v oblaku se uporabljajo naslednje metrike zaračunavanja:
●

5.

Pooblaščeni uporabnik je edinstveni uporabnik, ki lahko dostopa do storitve v oblaku na katerikoli
posreden ali neposreden način, prek kateregakoli sredstva (na primer prek multipleksirnega
programa, naprave ali aplikacijskega strežnika).

Dodatna določila
Za pogodbe o storitvi v oblaku (ali enakovredne osnovne sporazume), izvedene pred 1. januarjem 2019,
veljajo pogoji, ki so na voljo na https://www.ibm.com/acs.

5.1

Podporna programska oprema
Storitve v oblaku zahtevajo uporabo podporne programske opreme, ki jo naročnik prenese v svoje
sisteme, da omogoči uporabo storitev v oblaku. Naročnik lahko podporno programsko opremo uporablja
samo v povezavi z uporabo storitve v oblaku. Podporna programska oprema je naročniku zagotovljena
pod naslednjimi pogoji:
Veljavni licenčni pogoji (če obstajajo)

Podporna programska oprema
IBM SPSS Statistics Subscription for "KOT JE"
Microsoft Windows 32-bit
IBM SPSS Statistics Subscription for "KOT JE"
Microsoft Windows 64-bit
IBM SPSS Statistics Subscription for "KOT JE"
Mac OS
IBM SPSS Data Access Pack

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

IBM SPSS Statistics Data File
Drivers

http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/899EAA536BF9555F85257F760
0623262?OpenDocument
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