Popis služby
IBM IoT Weather Data on Cloud
Tento Popis služby stanovuje podmínky služby Cloud Service. Příslušné dokumenty objednávky poskytují
podrobnosti o ceně a další podrobnosti o objednávce Zákazníka.

1.

Cloud Service
IBM IoT Weather Data on Cloud nabízí přístup k informacím o počasí dodávaným společností The
Weather Company, Podnikem společnosti IBM, pro Zákazníky IBM Maximo Asset Health Insights a IBM
Maximo Asset Manager Scheduler Plus. Zahrnuje přístup k datům předpovědi, aktuálním datům,
historickým datům na základě lokality, kde se nacházejí uživatelé nebo aktiva.

1.1

Nabídky
Zákazník si může vybrat z následujících dostupných nabídek.

1.1.1

IBM IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Health Insights
IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Health Insights nabízejí aktuální a historické informace a
informace o předpovědi počasí, které jsou užitečné pro získání přehledu o stavu kritických podnikových
aktiv. Informace o počasí lze zachytit ve vzorci pro výpočet skóre stavu aktiva společně s dalšími
informacemi, jako jsou data snímače, věku nebo historické údržby či data o selháních uložená v produktu
Maximo během záznamu aktiva. Předplatné IBM IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Health
Insights nabízí data o počadí výhradně k použití s a v rámci Maximo Assets Health Insights Program.
Oprávnění k IBM Maximo Asset Health Insights nebo IBM Maximo Asset Health Insights on Cloud jsou
pro tuto službu Cloud Service nezbytná.

1.1.2

IBM IoT Weather Data on Cloud společně s Maximo Asset Management Scheduler Plus
IBM IoT Weather Data on Cloud společně s Maximo Asset Management Scheduler Plus nabízí přístup k
informacím o počasí pro zákazníky Maximo Asset Management Scheduler Plus. Zahrnuje přístup k datům
předpovědi a aktuálnímu stavu. Registrace IBM IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset Manager
Scheduler Plus poskytuje data o počasí pouze pro použití s programem Maximo Asset Manager
Scheduler Plus Program a v jeho rámci. Oprávnění k IBM Maximo Asset Management Scheduler Plus,
IBM Maximo Asset Management Scheduler Plus on Cloud, IBM Maximo Asset Management Scheduler
Plus Bundle on Cloud nebo IBM Maximo Field Workforce Management on Cloud jsou pro tuto službu
Cloud Service nezbytná.

2.

Datové listy ochrany a zpracování údajů
Dodatek o zpracování údajů (Data Processing Addendum, DPA) společnosti IBM na adrese
http://ibm.com/dpa a Datový list zpracování a ochrany údajů (označováno jako Datový list nebo Dodatek
DPA) v odkazech níže poskytují další informace o ochraně údajů pro služby Cloud Services a volby
týkající se typů Obsahu, které lze zpracovat, využívaných činností vztahujících se ke zpracování, funkcí
ochrany údajů a specifických aspektů uchovávání a vrácení Obsahu. Dodatek DPA se uplatní, pokud se
na osobní údaje zahrnuté v Obsahu vztahuje Evropské obecné nařízení o ochraně údajů (EU/2016/679)
(GDPR).
Weather Company Data Packages pro data přenášená od Weather Company do IBM IoT Weather
Data on Cloud
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0815C3C04DF111E69D99A7F65171374C
IBM Enterprise Asset Management on Cloud (Maximo) zpracovává data IBM IoT Weather Data on
Cloud
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=91E58490BC4911E499F1528B5A128231
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3.

Úrovně služby a Technická podpora

3.1

Dohoda o úrovni služeb
Nepoužívá se pro tuto službu Cloud Service.

3.2

Technická podpora
Informace o technické podpoře pro službu Cloud Service, včetně kontaktních údajů na podporu, úrovní
závažnosti, hodin dostupnosti podpory, dob odezvy a dalších informací a procesů podpory, lze zjistit
výběrem služby Cloud Service v příručce podpory IBM na adrese
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Poplatky

4.1

Metriky poplatků
Metriky poplatků za službu Cloud Service jsou uvedeny v Transakčním dokumentu.
Na tuto službu Cloud Service se uplatní následující metriky poplatků:

5.

●

Aktivum je jednoznačně identifikovatelný hmotný prostředek nebo položka s hodnotou, které mají
být přístupné nebo spravované službami Cloud Services.

●

Oprávněný uživatel je jedinečný uživatel, který má oprávnění pro přístup ke službám Cloud
Services jakýmkoliv způsobem přímo či nepřímo (například prostřednictvím multiplexovacího
programu, zařízení nebo aplikačního serveru) libovolnými prostředky.

●

Souběžný uživatel je počet uživatelů, kteří v určitém časovém okamžiku jakýmkoliv způsobem
přímo či nepřímo (například prostřednictvím multiplexovacího programu, zařízení nebo aplikačního
serveru) souběžně přistupují ke službě Cloud Service. Osoba, která souběžně přistupuje ke službě
Cloud Service vícekrát, se počítá za jednoho Souběžného uživatele

Dodatečné podmínky
Na Smlouvy o službě Cloud Service (nebo ekvivalentní smlouvy o základním cloudu) uzavřené před 1.
lednem 2019 se vztahují podmínky dostupné na adrese https://www.ibm.com/acs.

5.1

Obecné
Zákazník nesmí používat služby Cloud Services samostatně nebo v kombinaci s jinými službami či
produkty, na podporu kterékoliv z níže uvedených vysoce rizikových činností: návrh, výstavba, řízení
nebo údržba jaderných zařízení, systémů hromadné přepravy, systémů řízení automobilů, systémů řízení
letecké dopravy, zbrojních systémů nebo letecké navigace či komunikace; nebo jakékoliv jiné činnosti, při
které by mohlo selhání služby Cloud Service způsobit vznik závažného rizika smrti nebo vážného úrazu.
Zákazník souhlasí, že rozhraní API společnosti Weather Company a související specifikace a
dokumentace jsou důvěrnými informacemi IBM a nelze je použít nebo sdělit v rozporu s podmínkami
tohoto Popisu služby.
Výstrahy The Weather Company nejsou podporovány v rámci IoT Weather Data on Cloud, Maximo Asset
Health Insights a IoT Weather Data on Cloud Maximo Asset Management Scheduler Plus.
Na službu Cloud Service a její výstupy nelze spoléhat jako na náhradu za uplatnění nezávislého úsudku.
Aspekty identifikované službou Cloud Service přestavují pouze návrhy a nenahrazují odborné posouzení
Zákazníka nebo uživatelů služby Cloud Service. Na základě vlastních zkušeností uživatelů služby Cloud
Service mohou existovat průběhy akcí, které nejsou službou Cloud Service identifikovány, nicméně měly
by být zohledněny.
Služba Cloud Service by se měla používat pouze jako pomůcka pro kvalifikovaný personál působící ve
své oblasti odbornosti a jen takovým osobám by mělo být dovoleno službu Cloud Service používat.
Služba Cloud Service nezahrnuje informace o alternativních možnostech souvisejících s jednotlivými
navrhovanými volbami. Tyto volby představují důležitou složku komplexního plánu a při rozhodování je
třeba je pečlivě zvážit.
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5.2

IBM Weather Content
Weather Content – znamená údaje o počasí, historické i v rámci předpovědi (včetně – nikoli však pouze
– předpovědí, map, výstrah a grafů).

5.3

Ukončení Služby
Zákazník je povinen kontaktovat společnost IBM, aby deaktivovala přístup k funkcím The Weather
Company ze svých systémů Maximo v případě skončení registrace služby Cloud Service Zákazníka.

5.4

Omezení používání
a.

5.5

Použití služby Weather Content Zákazníkem je přísně omezeno na jeho vnitřní použití. Zákazník
není oprávněn reprodukovat, dále distribuovat, dále přenášet, ukazovat, předávat, poskytovat
podlicence, externě zobrazovat nebo předvádět:
●

Weather Content nebo jakékoliv jeho části nebo

●

jakékoliv výsledky, závěry nebo poznání dosažené v důsledku používání služby Weather
Content (Odvozený obsah), přímo či nepřímo a v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem
přístupným třetí osobě (např. zákazníci, obchodní partneři nebo koncoví uživatelé produktu
Zákazníka) (dále jen Aplikace využívaná třetími osobami), jejichž základní účel je poskytovat
historické či aktuální informace o počasí, předpověď počasí či atmosférické podmínky nebo
jejich analýzu. V případě, že Zákazník poskytne oprávnění k zobrazování Odvozeného
obsahu v rámci Aplikace využívané třetími osobami, resp. tento obsah v takovéto aplikaci sám
zobrazuje, Zákazník nebude přímo ani nepřímo naznačovat, že IBM poskytuje, schvaluje,
sponzoruje, certifikuje či potvrzuje Odvozený obsah nebo jakékoli produkty či služby
inzerované nebo přidružené k Odvozenému obsahu.

b.

Zákazník potvrzuje, že IBM je oprávněna dle potřeby a kdykoli dle svého výhradního uvážení
změnit styl, formu nebo obsah Weather Content a vymazat či přestat poskytovat určité jeho části, a
to za předpokladu, že IBM zahrne Zákazníka do svých sdělení pro podobně situované zákazníky
týkajících se podstatných změn služby Weather Company.

c.

Zákazník nebude služby Cloud Service ani Weather Content používat k cílení nebo spouštění
inzerce, zobrazování reklam na základě propojení služby Weather Content s polohou uživatele
technologie pro spotřebitele (např. reklamy na základě počasí) ani služby Cloud Service nebo
Weather Content používat k marketingovým rozhodnutím či rozhodnutím na základě obsahu.

d.

Zákazník nebude Weather Content používat v rámci žádné nabídky jakéhokoli typu pocházející z
televizního či rozhlasového vysílání (např. bezdrátově, prostřednictvím kabelu či satelitu) nebo
předplatného streamovací služby (např. Sling Television, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO
GO nebo ekvivalent pro rozhlas), která je poskytována libovolnými způsoby či za použití libovolných
médií.

e.

Zákazník souhlasí s tím, že rozhraní API a související specifikace a dokumentace jsou důvěrnými
informacemi IBM a nelze je použít nebo sdělit v rozporu s podmínkami tohoto dokumentu služby.

f.

Weather Content se smí používat pouze ve spojení s produkty IBM Maximo Asset Health Insights a
IBM Maximo Asset Manager Scheduler Plus. Weather Content se nesmí používat nezávisle nebo
mimo produkty IBM Maximo Asset Health Insights a IBM Maximo Asset Manager Scheduler Plus.

Omezení používání pro jednotlivé země
Zákazník nese odpovědnost za určení, zda jeho používání služby Weather Content je přípustné a, v
příslušném rozsahu, za získání všech nezbytných licencí, povolení, souhlasů nebo oprávnění od vládních
subjektů nebo úřadů v zemi či v oblasti, ve které provozuje nebo používá Weather Content, a povinnosti
IBM podle tohoto Dokumentu služeb jsou tímto podmíněny.
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